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CUIDAR, ACOMPANHAR, ESTIMULAR E DESENVOLVER: 

PROBLEMATIZANDO IMAGENS DE CRIANÇAS QUE CONSTITUEM OS 

DISCURSOS SOBRE A DOCÊNCIA COM BEBÊS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Rodrigo Saballa de Carvalho1 

 

O objetivo do presente artigo, decorrente de uma pesquisa no campo dos Estudos da Infância, 

é o de discutir imagens de crianças que constituem os discursos sobre a docência com bebês na 

Educação Infantil. Para tanto, metodologicamente, a pesquisa foi desenvolvida a partir da realização 

de um grupo focal com vinte professoras (com idades entre 24 e 25 anos) atuantes no berçário (com 

bebês de 06-14 meses) de instituições públicas de ensino públicas municipais, localizadas na região 

noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, foram realizadas, cinco seções de grupo 

focal, nas quais as professoras puderam discutir coletivamente a ação pedagógica com bebês em 

espaços de vida coletiva a partir das seguintes problematizações: Como se é professora de bebês 

(BARBOSA; RICHTER, 2014)? Como se é professora sem dar aulas na Escola da Infância 

(RUSSO, 2007)? Como se é professora de quem ainda não fala, não lê e não escreve? Como se é 

professora a partir de uma imagem de criança potente (MALAGUZZI, 2011; RINALDI, 2012; 

HOYUELOS; 2009)?  

O intuito é o de a partir das análises decorrentes da pesquisa visibilizar processos de 

construção de imagens de crianças que possam servir para que se avance na construção de uma 

Pedagogia da Infância, a partir da construção de novos modos de exercício da docência com bebês. 

Isso porque, um dos pontos fundamentais da docência na Educação Infantil é a construção da 

imagem da criança como alguém que experimenta o mundo, que se sente como parte do mundo 

desde o momento do nascimento; uma criança que esta cheia de curiosidade, cheia de desejo de 

viver; uma criança que tem grande capacidade de se comunicar desde o início da vida; uma criança 

que é capaz de criar trajetórias para sua própria orientação simbólica, afetiva, cognitiva e social 

(RINALDI, 2012). Por essa razão, não se pode pensar em uma criança abstrata. Quando pensa em 

uma criança, esta criança já esta diretamente vinculada a certa realidade do mundo, pois tem 

relações e experiências (MALAGUZZI, 2011). 

Desse modo, é importante reiterar que a imagem de criança é uma convenção cultural, e 

existem muitas imagens de crianças a serem criadas (HOYUELOS, 2009). Algumas imagens 

concentram-se na potência das crianças, ou seja, no que elas tem e no que elas podem fazer. 

Outras imagens focalizam mais as necessidades do que aquilo que as crianças podem ser ou 

fazer. Conforme Rinaldi (2012), cada professora possui a sua própria imagem de criança, a qual 

se reflete na expectativa que a mesma tem quando olha para ela. A imagem que se tem como 

cidadão, como membro de uma família, inspira as expectativas quando se pensa nas crianças e 

cria-se escolas para elas. A imagem por ser uma interpretação cultural é consequentemente uma 

questão sociopolítica, que possibilita reconhecer ou não, certas qualidades e potências nas 

crianças (HOYUELOS, 2009). Como resultado existem expectativas positivas e negativas, a 

partir das quais é possível construir um contexto que valorize ou que limite as qualidades e os 

potenciais que se atribui às crianças. A imagem é uma declaração de princípios éticos para 

começar a trabalhar e a estabelecer uma didática com as crianças. A imagem é o ponto de 

encontro que cria uma coerência interna entre teoria e prática (RINALDI, 2012). Conforme 

aponta, Hoyuelos (2009) a imagem de criança é o alicerce sobre o qual vai se sustentar todo o 

projeto educativo. Ou seja, é a demanda prévia e a primeira de outras perguntas sobre o para 

que e como educar. 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, RS, Brasil. E-mail: rsaballa@terra.com.br.  

mailto:rsaballa@terra.com.br
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Sendo assim, o artigo esta organizado em duas seções. Na primeira seção são apresentadas 

e problematizadas as imagens de crianças nos discursos de professoras que atuam no berçário. 

bebês e crianças pequenas. Por conseguinte, na seção subsequente são apresentadas as 

considerações finais.  

  

As imagens de crianças nos discursos docentes 

 
Eu trabalho com os bebês para eles aprenderem a se movimentar. Bebê 

paradão, sem estímulo adequado demora muito para caminhar. Por isso, vou 

colocando os bebês de bruços, sentados e estimulando sempre para  que se 

movimentem o máximo possível. Na minha sala de aula não existe bebê 

parado, pois se fica parado eu faço se mexer. O importante é a estimulação 

precoce, pois quanto mais se estimula, mas os bebês ficam inteligentes e com 

a motricidade bem desenvolvida. Os bebês das minhas turmas sempre são os 

mais espertos da creche (Grupo Focal - Professora de berçário). 

 

Eu não tenho muito o que fazer com os bebês. Eu cuido bem deles, troco as 

fraldas, alimento e dou muito carinho. Eu sei que tudo isso é fundamental, 

pois é desse modo, que eles crescem saudáveis e espertos. É como se o bebê 

fosse uma plantinha, tem que regar, cuidar que ela cresce bela e vistosa. No 

caso dos bebês acontece a mesma coisa, é preciso manter eles limpos, bem 

alimentados e acolhidos, para crescerem fortes e saudáveis. Obviamente que 

tem uns que irão se desenvolver mais e outros menos, pois eles acabam 

herdando características de suas famílias e em relação a isso, nós professoras 

não podemos fazer nada (Grupo Focal - Professora de berçário). 

 

Conforme discutido na seção anterior, o professor enxerga a criança de um determinado 

modo, ou seja expressa uma imagem de criança (MALAGUZZI, 2011) que pode representar a 

potência ou a falta. Tal imagem conforme Hoyuelos (2009) precisa ser declarada pela 

professora para que a mesma possa refletir sobre a sua teoria de fundo (MALAGUZZI, 2011), 

sobre o modo como concebe o conhecimento e de modo correlato os processos de 

aprendizagens das crianças. Na mesma direção, Becker (2012) afirma que a professora expressa 

uma determinada epistemologia (teoria do conhecimento) por meio do modo como enxerga a 

criança e atua com a mesma. Conforme o referido autor, muitas vezes tal epistemologia, serve 

para a operacionalização de práticas pedagógicas nas quais as crianças são vistas simplesmente 

como reprodutoras de conhecimento. 

Nesse sentido, Becker (2012) esclarece que existem as epistemologias denominadas como 

empiristas ou aprioristas e epistemologias críticas, como a socioconstrutivista. Na epistemologia 

empirista, como no caso do primeiro relato apresentado, a professora acredita que o conhecimento 

pode ser transmitido para a criança simplesmente como capacidade. Segundo a imagem de criança 

representada no relato da professora, o bebê não apresenta nada em termos de conhecimento. A 

capacidade de conhecer do bebê, de acordo com essa concepção vem do meio físico ou social, pois 

entende-se que o indivíduo aprende exclusivamente por pressão do meio (BECKER, 2012). Por 

essa razão, em tal epistemologia, a professora enxerga o bebê a partir de uma imagem propedêutica, 

na qual a tônica de sua ação pedagógica é o estimular e o desenvolver, tendo em vista a preparação 

de um "cidadão do futuro". 

A ação da professora em questão é fundamentada teoricamente, por uma imagem de 

criança, segundo a qual a primeira infância é vista como base para o progresso posterior. Na 

sua prática pedagógica, acredita que o bebê aprende somente se ela ensinar, desconsiderando 

todas as vivências do mesmo no contexto sócio, histórico e cultural em que se encontra inserido. 
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Corroborando o argumento, Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 65), afirmam que em tal 

perspectiva o bebê "é entendido como iniciando a vida sem nada e a partir de nada - como um 

vaso vazio ou uma tábula rasa". Desse modo, o desafio é fazer com que o bebê fique "pronto 

para aprender". Por isso, a professora acredita que é necessário suprir os bebês com os 

conhecimentos, com as habilidades e com os valores culturais dominantes que já estão 

determinados, socialmente sancionados e prontos para serem administrados. Visto sob este 

ângulo, a primeira infância é concebida como inicio de uma jornada de realização, da 

incompletude da infância para a maturidade e para a condição humana plena da idade adulta 

(DAHLBERG; MOSS; PENCE, 2003). 

Por outro lado, existe a epistemologia apriorista, por meio de uma imagem do bebê como 

natureza, na qual cuidar e acompanhar torna-se a tônica da ação pedagógica docente. Nesse 

sentido, conforme é possível elucidar no segundo relato apresentado, a professora acredita que 

o bebê nasce com o conhecimento predeterminado em sua herança genética. Nesse caso, a 

professora argumenta que são as ações espontâneas que farão o bebê transitar por fases do 

desenvolvimento absolutamente fixas (BECKER, 2012), em que não existe a influência dos 

aspectos culturais. A esse respeito Dahlberg, Moss e Pence (2003) corroboram o argumento, 

afirmando que a epistemologia apriorista, evidenciada a partir da imagem de bebê como 

natureza, produz um entendimento do mesmo como um ser essencial de propriedades universais 

e capacidades inerentes, cujo desenvolvimento é encarado como um processo inato. Nesse caso, 

as professoras se referem aos bebês dizendo que essa é a maneira como eles são em determinada 

idade, expressando o entendimento que existe uma natureza infantil (DAHLBERG; MOSS; 

PENCE, 2003; BECKER, 2012). A influência da cultura e da atividade dos bebês nos contextos 

em que vivem é absolutamente desconsiderada. 

Por outro lado, embora não tenha aparecido nos relatos das professoras no grupo focal, 

existem as epistemologias críticas, nas quais destaca-se a imagem potente do bebê. 

Contrariando as epistemologias do senso comum, o socioconstrutivismo enquanto uma 

epistemologia crítica aponta para a superação da polarização entre o inato e o ambiental, 

afirmando que o conhecimento é construído socialmente, a partir das possibilidades de 

interações entre os sujeitos e o ambiente físico e social onde estão inseridos (BECKER, 2012). 

Não só a escola mas todo o ambiente ensina - e aprender significa criar a cultura (BARBOSA; 

HORN, 2008). Em tal perspectiva, o socioconstrutivismo agrega a importância da contribuição 

ativa de outras pessoas da comunidade para a construção do conhecimento das novas gerações. 

As habilidades de desenvolvimento das crianças são vistas como ligadas ao conteúdo e à 

estrutura das atividades de que elas participam juntamente com os adultos dentro de uma cultura 

(BARBOSA; HORN, 2008). Por conseguinte, de acordo com Becker (2012), a partir de tal 

epistemologia é possível dizer que o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como 

algo acabado, mas apresenta sempre uma variedade de possibilidades que podem ou não ser 

operacionalizadas.  

 

Considerações finais 

 

A partir das discussões apresentadas cabe ressaltar que a imagem da criança é considerada 

como um processo importante na construção da identidade docente, isso porque a mesma deve 

ser construída tendo em vista a potência do bebê. Bebê que produz mudanças no sistema em 

que está inserido, tanto no sistema familiar como no sistema social. Bebê que surge como um 

sujeito, um cidadão que emerge no cenário social, político e cultural composto de vida e não só 

de necessidades (RINALDI, 2002). Esta imagem, deve tornar-se uma declaração de princípios 

éticos para trabalhar e a estabelecer uma didática na creche, pois pode ser considerada como o 
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ponto de encontro que cria uma coerência interna entre teoria e prática. Além disso, tal imagem 

pode ser considerada como a base sobre o qual vai se sustentar todo o projeto educativo, ou 

seja, a demanda prévia e a primeira de outras perguntas sobre o para que e como educar os 

recém chegados ao mundo.  

A imagem da criança é, portanto, um fator imprescindível na construção da identidade social 

e ética do professor de Educação Infantil (MALAGUZZI, 2011). Nesse sentido, Rinaldi (1999, p. 

78), afirma que "uma imagem forte da criança, também é uma imagem forte do professor. Isso 

porque, a identidade de uma criança poderosa no contexto da escola esta diretamente relacionada a 

identidade de um professor também poderoso". Por essa razão, não se pode pensar em uma criança 

abstrata. Quando pensa em uma criança, esta criança já esta estreitamente conectada e vinculada a 

certa realidade do mundo, pois tem relações e experiências. Não se pode separar esta criança de 

uma realidade concreta. Ela leva consigo para escola suas experiências, sentimentos e relações. E o 

mesmo ocorre com os professores. "O professor quando entra na escola pela manhã, leva consigo 

fragmentos de sua vida, sua felicidade, sua tristeza, suas esperanças e tensões" (HOYUELOS, 2009, 

p. 66). Por essa razão, o professor nunca entra de uma maneira neutra na escola, pois leva sempre 

consigo fragmentos do mundo que constituem sua identidade profissional. Os encontros que ele 

tem com as crianças estão sempre contaminados pelas experiências que o acompanham. Nesse 

sentido, defende-se uma parceira entre professor e criança, para que juntos realizem um projeto de 

vida. Um projeto que rompa com a tradicional assimetria na qual "existe a imagem de uma criança 

em falta, que não sabe, e de um professor forte que deve ensinar o que crê saber" (HOYUELOS, 

2009, p. 68). 

Por isso, é preciso que o professor se torne o profissional do qual a criança precisa, já que 

o mesmo não é um mero trabalhador, mas um intérprete que potencializa o encontro das 

crianças consigo mesmas, com os outros e com a vida que as circunda (HOYUELOS, 2009).  
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REFERENCIAÇÃO E LETRAMENTO CRÍTICO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

E A CONSTRUÇÃO TEXTUAL DA REALIDADE EM MÍDIAS DIGITAIS 

 

Sérgio Casimiro1 

 

 “(...) o educador problematizador re-faz, 

constantemente, seu ato cognoscente, na 

congnoscitividade dos educandos. Estes, em lugar de 

serem recipientes dóceis de depósitos, são agora 

investigadores críticos, em diálogo com o educador, 

investigador crítico também”.  

(FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987, p. 69).  

 

Introdução 

 

Todos sabem do importante papel que a mídia desempenha como formadora de opinião 

e fonte de informação, especialmente os meios digitais, que atualmente vem substituindo cada 

vez mais o jornal impresso ou até mesmo os telejornais. Ao contrário do que muitos pensam, a 

mídia está longe de ser imparcial e a maneira como cada empresa jornalística constrói ou 

interpreta a realidade dos fatos nem sempre é percebida pelos seus leitores. Uma leitura ingênua 

ou não aprofundada dos textos jornalísticos pode fazer crer que as empresas são neutras e não 

apresentam interesses e objetivos implícitos na elaboração de cada texto.  

A partir desse entendimento, uma das funções da escola, como espaço de formação de 

leitores, como agência de letramento, é justamente desenvolver não só a competência leitora 

em seus alunos, mas também a habilidade de perceber as intenções e ideologias que estão 

subjacentes a cada texto, especialmente nos textos produzidos pelas empresas jornalísticas. 

Neste trabalho, as questões que se propõem são, então, como a realidade pode ser 

construída nos textos jornalísticos e midiáticos, tendo em vista os diferentes interesses e 

ideologias de cada meio de comunicação, e como os agentes de letramento, em especial o 

professor, podem desempenhar um papel importante na formação desse leitor crítico, capaz de 

perceber os diferentes pontos de vista, as intenções e finalidades de cada texto em função à 

interesses maiores como o de manipular e conquistar a adesão dos leitores em favor de um 

determinado posicionamento político-ideológico. 

De modo a esclarecer estas questões, inicialmente, será apontada uma perspectiva teórica 

que explica o processo de construção da realidade por meio da linguagem e, posteriormente, 

serão apontados os conceitos de letramentos e multiletramentos, bem como se dão 

procedimentos de leitura e de letramento digital e crítico. 

 

Categorização e referenciação: a construção do texto e da realidade 

 

Qual seria a relação entre a realidade, a língua e o conhecimento que temos do mundo ou o 

modo como concebemos o mundo? Duas diferentes perspectivas tentam dar respostas a essa 

pergunta: uma concebe uma relação direta entre língua e mundo, outra entende o uso da língua nas 

relações sociais como responsável pela construção da realidade. Sob a primeira perspectiva, alguns 
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pensadores assumem uma posição denominada “referencialista”, visão que concebe a língua como 

mera etiqueta para as coisas do mundo. Associados a uma visão oposta, outros pensadores assumem 

uma concepção de língua como instrumento de interação entre agentes sociais numa dada cultura, 

visão essa que entende que a realidade é construída socialmente. 

Ao debruçar sobre o caso de Kasper Hauser, uma criança alemã do século XIX que 

foi excluída do convívio social e que adquiriu a linguagem tardiamente, Blikstein (1995) 

defende justamente a tese de que a realidade nada mais é do que uma percepção cultural, 

construída pela língua. Para ele, o conhecimento que se tem do mundo se dá pela relação 

entre percepção e linguagem.  

Existe, então, nesse sentido, uma diferença entre referência e referenciação. Sob uma 

perspectiva que entende a “língua como espelho do mundo”, a referência prevê uma relação 

direta entre linguagem e as coisas do mundo, os chamados “referentes”. No entanto, o termo 

referenciação substitui a noção restrita de referência, uma vez que é entendida como uma “ação 

interativa, construtiva e não representacional” (Marcuschi, 2007, p. 101). 

Essa concepção “construtivista” da realidade, leva em consideração não a relação direta 

mundo-língua, numa espécie de etiquetagem de objetos discretos do mundo, mas a relação entre 

a linguagem, como forma de ação, cognição e sociedade. Nesse sentido, Marcuschi (2007, p. 

140) afirma: 

 
“O saber sobre o mundo é uma fabricação socialmente elaborada (mediante 

atividades coletivas) e linguisticamente comunicada (com mecanismos 

textuais estabilizados em instrumentos semiológicos supra-individuais). O 

mundo comunicado é sempre fruto de um agir comunicativo ou de uma ação 

discursiva e não de uma identificação de realidades discretas”. 

 

Haveria assim uma “textualização ou discursivação do mundo por meio da linguagem” 

que, segundo Koch (2008a, p. 46), “não consiste em um simples processo de elaboração de 

informações, mas num processo de (re)construção do real”. Nesse sentido, a linguagem constrói 

a realidade, por meio do processo de referenciação. 

Assim, categorização ou denominação diz respeito a como os elementos do mundo 

são designados pela língua, tratando-se, assim, de um processo de referenciação. No 

entanto, categorias não devem ser entendidas como formas de representação do mundo, 

meros espelhos da realidade, mas sim como “um trabalho social designando o mundo por 

um sistema simbólico cuja semântica vai se construindo situadamente” (Marcuschi, 2007, 

p. 138). 

O que se pode perceber é que toda categoria é sempre categoria discursiva. Uma vez que a 

realidade só existe pela linguagem, numa determinada cultura, as categorias não são meras etiquetas 

que nomeiam os referentes do mundo, conforme previa a perspectiva referencialista, mas elas são 

algo que se constrói textualmente na interação entre diferentes atores sociais. 

Nesse sentido, de acordo com Mondada e Dubois (2003), todos os objetos de mundo são 

objetos-de-discurso, já que eles não se confundem com a realidade extra-linguística, mas 

(re)controem-na no próprio processo de interação. Portanto, numa concepção construtivista da 

referência, os referentes textuais são objetos-de-discurso e não meros objetos do mundo.  

Outros elementos são importantes ao se entender o processo de referenciação e de 

construção da realidade. Ao observar a instabilidade das categorizações, Mondada (2003) 

verifica que a construção de objetos-de-discurso e da realidade também depende do ponto de 

vista dos atores sociais num determinado contexto. Por conta disso, existem várias 

categorizações para se descrever o mesmo “objeto de mundo”. Para a autora, “a variação e a 

concorrência categorial emergem notadamente quando uma cena é vista de diferentes 
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perspectivas, que implicam diferentes categorizações da situação, dos atores e dos fatos” 

(Mondada, 2003, p. 121). Ou seja, a construção das categorias depende da multiplicidade de 

pontos de vista que os sujeitos exercem sobre o mundo, havendo o que se pode chamar de 

“perspectivação da construção discursiva dos referentes” (cf. Carvalho, 2005). 

Nos estudos linguísticos, uma perspectiva “construtivista” da realidade é justamente 

esta que entende que existe uma textualização do mundo pela linguagem, que os objetos de 

conhecimento são objetos-de-discurso e que o conhecimento da realidade “é uma atividade 

sócio-cognitiva produzida na atividade intersubjetiva” (Marcuschi, 2010, p. 139). Nesse 

sentido, a linguagem precede a realidade, pois ela que é responsável por construí-la. 

Inseridos na psicologia e/ou na psicolinguística, também pesquisadores como 

Vygotisky (1998, 2010) e Tomasello (1999) defendem o importante papel da linguagem na 

construção do conhecimento que temos do mundo, propondo uma concepção sócio-

cognitivista da aprendizagem.  

Para o Vygotsky, a linguagem é decisiva para a cognição, já que a relação do homem com 

o mundo não é uma relação direta, mas uma relação mediada através de instrumentos e de 

signos. Assim, o desenvolvimento intelectual do sujeito se dá a partir das interações sociais e 

das condições de vida. Segundo ele, “a linguagem surge inicialmente como um meio de 

comunicação entre a criança e as pessoas em seu ambiente. Somente depois, quando da 

conversão em fala interior, ela vem organizar o pensamento da criança, ou seja, torna-se uma 

função mental interna” (1998, p. 117).  

De modo muito parecido, Tomasello (1999) também entende que a linguagem é 

constitutiva do conhecimento e, principalmente, que somos seres da interação e da cultura. 

Nosso conhecimento é fruto de uma herança dual: a capacidade biologicamente herdada de 

viver culturalmente e a evolução cultural cumulativa, também denominada de cognição 

social. Tomasello (1999, p. 230) distingue três dimensões do papel que a comunicação 

linguística exerce no desenvolvimento cognitivo: a transmissão cultural do conhecimento 

por meio da linguagem, a influência da estrutura da comunicação na construção de 

categorias cognitivas e o papel da interação linguística com os outros de modo a induzir as 

crianças a adotarem diferentes perspectivas conceituais sobre fenômenos. Segundo o autor, 

“os signos linguísticos são ao mesmo tempo intersubjetivos e perspectivos” (p. 298), 

intersubjetivos uma vez que são compartilhados e perspectivos pois abarcam o 

reconhecimento de intenções e perspectivas próprias e alheias. Ele também afirma que “a 

mesma entidade perceptivamente presente pode ser simbolizada linguisticamente de 

inúmeras maneiras diferentes” (p. 299). Assim, por meio da linguagem somos capazes de 

perspectivar. 

A realidade e o conhecimento que se tem dela são construídos por meio da linguagem, na 

interação social entre indivíduos, como uma textualização do mundo, ativando categorizações 

referenciais diferentes para cada cultura ou ponto de vista. Tal concepção é denominada sócio-

cognitiva, compreendendo ao mesmo tempo uma visão construtivista e sócio cognitivista, tal 

qual apontam linguistas como Mondada e Dubois (2003), Marcuschi (2007), Koch (2008), o 

psicólogo sócio construtivista Vygotsky (1998, 2010) e o psicolinguista Michel Tomasello 

(1999). 

 

Jornal em mídias dígitais: por um letramento digital e crítico 

 

Muito se diz, tanto por pesquisadores como no senso comum, que a educação no Brasil é 

um fracasso, em especial no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa. Em uma entrevista 
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à revista Profissão Mestre2, Marcos Bagno afirma que o ensino de português é um fracasso e 

que isso se deve à deficiência de Letramento, que:  

 
“atinge não só a maioria de nossa população (75% dos brasileiros são 

analfabetos funcionais), como também as pessoas que supostamente deveriam 

trabalhar para a inserção dos aprendizes na cultura letrada: as professoras e os 

professores de Português” (Bagno, 2016).  

 

Nas pesquisas em Linguística Aplicada, Rojo (2009) também discute o insucesso escolar no 

Brasil dos séculos XX e ainda no século XXI. A autora aponta que durante o século XX a relação 

da escola com os meios populares é de exclusão e de fracasso. Ao longo dos anos, o acesso ao 

Ensino Fundamental foi garantido, mas a permanência e a qualidade no ensino, infelizmente, não. 

Em estudos mais recentes, ela aponta que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) demonstra 

o fracasso da escola tanto pública quanto privada, já que os alunos que fazem a prova não 

demonstram um “uso flexível e relacional de conceitos, interpretação crítica e posicionada sobre 

fatos e opiniões, capacidade de defender posições e protagonizar soluções” (2009, p. 33). A autora 

ainda questiona “como alunos de relativamente longa duração de escolaridade puderam 

desenvolver capacidades leitoras tão limitadas? ” (p. 35). Entender os conceitos de letramento e 

letramento crítico possam ajudar a ter respostas a essa pergunta. 

A palavra Letramento foi primeiramente empregada no Brasil por Mary Kato em 1986 

no livro “No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística” (cf. Soares, 2003), mas foi 

Ângela Kleiman que a introduziu como conceito na Linguística Aplicada e a empregou 

primeiramente com o sentido que tem hoje, diretamente relacionado às práticas sociais de 

leitura e escrita. De acordo com os estudos de Soares (2003), ainda na década de 1980, 

letramento derivaria do inglês “literacy” e, por na época não ser dicionarizada em português, a 

pesquisadora mineira dava preferência para o termo “alfabetismo” que poderia corresponder à 

noção de “resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever” (2003, p. 18). 

Atualmente, a noção de Letramento abrange não apenas competências individuais, mas também 

competências sociais, baseadas no uso e na prática da escrita. Soares também se vale desse 

entendimento, ao afirmar que “letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais; é um conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social” (Soares, 1998, p. 72). 

Várias avaliações externas foram criadas para tentar medir os níveis de alfabetização e 

letramento e servir de parâmetros para políticas públicas de ensino. A noção de “alfabetismo 

funcional” (functional literacy), cunhada nos Estados Unidos, entendida como o “conjunto de 

habilidades e conhecimentos que tornam um indivíduo capaz de participar de todas as 

atividades em que a leitura e a escrita são necessárias em sua cultura ou sem seu grupo” (Soares, 

2011, p. 34), foi empregada pela Unesco para estabelecer índices de alfabetismo e 

analfabetismo funcional. Esse conceito foi muito criticado justamente por conceber o uso das 

habilidades e conhecimentos de leitura e escrita necessário para “funcionar” adequadamente na 

sociedade, conceito estritamente liberal.  

Foi Street (1984, apud Soares, 2011) quem inaugurou os novos estudos do letramento 

(NEL), propondo uma divisão entre dois enfoques: o enfoque autônomo, visto como 

“independente do contexto social, uma variável autônoma cujas consequências para a sociedade 

e cognição são derivadas de sua natureza intrínseca” (Street, apud Rojo, 2009, p. 99), e o 

enfoque ideológico, que vê “as práticas de letramento como indissoluvelmente ligadas às 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.profissaomestre.com.br/index.php/reportagens/entrevistas/1268-ensino-de-lingua-

portuguesa-e-um-fracasso>. Acesso em: 10 de maio de 2016. 

http://www.profissaomestre.com.br/index.php/reportagens/entrevistas/1268-ensino-de-lingua-portuguesa-e-um-fracasso
http://www.profissaomestre.com.br/index.php/reportagens/entrevistas/1268-ensino-de-lingua-portuguesa-e-um-fracasso


REFERENCIAÇÃO E LETRAMENTO CRÍTICO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA E A CONSTRUÇÃO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.212-223, SET.DEZ.2016 216 

estruturas culturais e de poder da sociedade e reconhece a variedade de práticas culturais 

associadas à leitura e à escrita em diferentes contextos”. Sob a ótica (neo)liberal, o letramento 

autônomo está diretamente associado à “lógica de mercado”, reforçando o que Graff (1979 apud 

Kleiman, 2012, p. 34) chama de “mito do letramento” conferindo uma enorme gama de efeitos 

positivos a ele, como a ideia de que determina a ascensão e mobilidade social (quanto mais 

letrado, passaria a ocupar melhores cargos) ou de que causa efeitos nos processos de 

desenvolvimento econômico (quanto maior o nível de instrução de um país, mais desenvolvido 

economicamente ele seria). Como se vê, tais concepções são falaciosas. Por outro lado, o 

letramento ideológico seria uma forma revolucionária e libertadora, uma vez que ele pressupõe 

o uso da leitura e da escrita como meio de tornar-se consciente da realidade e transformá-la. 

Esta concepção vem de encontro com Freire (1996, 1987) que entende a educação como 

libertadora, uma educação que seja “capaz de colaborar com ele [o povo] na indispensável 

organização reflexiva de seu pensamento” (1996, p. 114).  

Tempo depois da definição de alfabetismo funcional empregado pela Unesco, em 1994, 

um grupo de pesquisadores denominado de Grupo de Nova Londres (New London Group) 

reuniu-se na cidade de Nova Londres nos Estados Unidos para discutir qual seria o papel da 

escola diante das mudanças sociais e tecnológicas no mundo e propor uma “pedagogia do 

letramento”. Tal reunião deu origem a um manifesto denominado “A Pedagogy of 

Multileteracies – Disigning Social Futures”, em que aparece cunhado o conceito de 

multiletramento, entendido por apontar para a multiplicidade e variedade de práticas letradas, 

valorizadas ou não nas sociedades em geral.  

O conceito de multiletramento, na verdade, abrange dois tipos específicos de 

multiplicidades, como aponta Rojo (2009): a multiplicidade cultural das populações e a 

multiplicidade de linguagens. Com relação à multiplicidade de culturas, tais autores apontam 

para o fato de vivermos em sociedades de “híbridos impuros, fronteiriços” (Rojo, 2009), já que 

vivemos em sociedades de mestiçagem, em que as misturas reinam cada vez mais. No que diz 

respeito à multiplicidade de linguagens, trata-se do que tem sido chamado de multimodalidade 

ou multissemiose, ou seja, textos compostos de várias linguagens (verbais e não verbais). É 

nesse contexto quem se inserem as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), dentre 

os quais estão os hipertextos e as hipermídias. De acordo com a autora, hipertexto pode ser 

definido como “aquele texto que se estrutura em rede, remetendo certos trechos a outros, por 

meio de links (remissões a trechos/textos que se encontram em outro endereço de rede) ”, assim 

como hipermídia, de modo análogo, “faz remissões não somente a outros textos escritos, mas 

também a textos em outras mídias e linguagens”. 

Uma novidade com relação a esses hipertextos e hipermídias, como aponta Lemke (1998, 

apud Rojo, 2009) é que seus “protocolos de leitura” são diferentes. De acordo com ele, ao ler 

um hipertexto não somos prisioneiros de autores, de livros-texto e de suas prioridades, “somos 

agentes livres que podem encontrar mais sobre um assunto que os autores sintetizam, ou 

encontrar interpretações alternativas que eles não mencionam”. Essa nova estratégia de leitura 

e essa maior agência do leitor também é apontada por Marcuschi (1999 apud Signorini, 2012) 

no que ele chama de “leitura hipermodal”, ao somar a noção de leitura à noção de navegação. 

Segundo ele, “a ‘leitura’ do hipertexto é caracterizada como uma viagem por trilhas. Ligam-se 

nós para formarem-se redes”. Também Signorini (2012) aponta que os usos da linguagem 

verbal nos multiletramentos “não são uma somatória de letramentos de base grafolinguística, 

há sobreposições e complementaridades entre eventos e práticas de diferentes tipos, mas há 

também subversões e descontinuidades”. Vale lembrar que o próprio conceito de Web 2.0, 

entendido como a mudança para uma internet como plataforma, já prevê o uso de ferramentas 
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mais recentes que permitem interações maiores com outros humanos e uma maior colaboração 

entre eles. 

Inserido no conceito de multiletrameto, está a noção de Letramento Digital. De acordo 

com Soares (2002, apud Buzato, 2009), Letramento Digital pode ser entendido como a 

utilização de telas eletrônicas sobre os quais os textos/imagens aparecem organizados na forma 

de janelas que se aninham ou se sobrepõem espacialmente, ou se sucedem temporalmente. Tal 

conceito é questionado e reformulado por Buzato, que salienta também o aspecto híbrido desse 

tipo de letramento. Segundo o pesquisador: 

 
(...) proponho uma concepção alternativa de letramentos digitais, não mais 

como tipos de letramentos contrapostos aos tradicionais, mas como redes 

complexas e heterogêneas que conectam letramentos (práticas sociais), textos, 

sujeitos, meio e habilidades que se agenciam, entrelaçam, contestam e 

modificam mútua e continuamente, por meio, virtude ou influência das TIC 

(2009, p. 22). 

 

Podemos dizer ainda que um dos aspectos das mídias tradicionais (bem como das 

agências tradicionais de letramentos) é justamente que elas operam com “a filtragem e 

distribuição dos recursos do capital simbólico”, a partir dos interesses dados por um grupo de 

pessoas ao qual elas pertencem. É nesse sentido que Freire (1986, p. 144) diz que “(...) através 

da manipulação, as elites dominadoras vão tentando conformar as massas populares a seus 

objetivos. E, quanto mais imaturas, politicamente, estejam elas (rurais ou urbanas), tanto mais 

facilmente se deixam manipular pelas elites dominadoras que não podem querer que se esgote 

seu poder”. Isso pode ser visto no documentário “Levante sua voz”3, de Pedro Ekman, em que 

fica claro que os veículos de comunicação em massa no Brasil pertencem a um pequeno grupo 

de famílias e atendem ao interesse de uma elite econômica e cultural. Signorini (2012, p. 289), 

mostra que nos letramentos hipermidiáticos “a lógica da abundância tornada fluída pela 

imediatez, associada à memória aumentada e distribuída, coloca em xeque tais mecanismos de 

filtragem e distribuição de recursos simbólicos”. Dessa forma, os leitores, dotados de maior 

agência, interatividade, colaboração e acesso a informações, têm mais possibilidades de fugir a 

uma lógica de manipulação da mídia e de dominação ideológica. 

Vários autores ressaltam também a importância dos multiletramentos para o que é 

chamado de Letramento Crítico, aquele que aborda “textos e produtos das diferentes mídias e 

culturas, sempre de maneira crítica e capaz de desvelar suas finalidades, intenções e ideologias” 

(Rojo, 2009, p. 120).  

Dessa forma, ser um leitor crítico é mais do que ler e interpretar puramente, pressupõe 

também lidar com relações de poder, dominação, hegemonia, jogo de interesses, ideologias etc. 

Como ainda aponta Rojo (2009, p. 112), os letramentos críticos são aqueles em que os leitores 

são “capazes de lidar com os textos e discursos naturalizados, neutralizados, de maneira a 

perceber seus valores, suas intenções, suas estratégias, seus efeitos de sentido”. 

Signorini (2012) também ressalta a importância de um letramento que ela chama de 

multimidiático crítico: 

 
A principal dessas características nos parece ser a exploração sistemática da 

mediação tecnológica de base computacional como condição da apropriação crítica, 

ou seja, como condição para sua recriação enquanto recurso de empoderamento, e 

                                                           
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KgCX2ONf6BU>. Acesso em: 10 de maio de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=KgCX2ONf6BU
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não apenas de dominação e controle do indivíduo e dos grupos pela lógica do 

consumo, do poder econômico, estatal, político etc. (p. 282). 

 

Buzato (2009) também fala da necessidade de articulação entre o Letramento Digital e o 

Letramento Crítico. De acordo com o pesquisador, tal articulação pode acontecer a partir do 

que Bakhtin (1998) denomina de exotopia, “cada um de nós só pode se ver de maneira acabada 

por meio do olhar do outro” e hibridismo intencional, “um enunciado produzido por um 

artífice/estilista no qual duas linguagens/consciências são justapostas”, ou seja, para ele, “os 

letramentos digitais serão tanto mais potencialmente críticos, quanto mais transculturais”. 

Por fim, mesmo que muitas pessoas estejam inseridas em um mundo digital e leiam 

bastante, a capacidade de leitura que elas ainda têm está distante do que se deveria esperar. Uma 

das maiores dificuldades da escola ainda tem sido formar alunos não só com fluência na leitura, 

mas também que sejam capazes de, como diz Rojo (2004), “ler na vida e na cidadania”. A 

leitura vai muito além da decodificação de um texto escrito, ela compreende também sua análise 

dentro de um contexto sociocultural e ideológico, em que, notadamente, a construção do texto, 

suas escolhas gramaticais e lexicais não são ingênuas, nem neutras. As competências de leitura 

e escrita a serem desenvolvidas na escola devem, então, contemplar esses elementos. 

Dentre os procedimentos e estratégias de leitura, Rojo (2004) destaca a decodificação, 

que é a transposição de grafemas em fonemas, a compreensão, que é a extração de informações 

do texto, e, por fim, a apreciação e a réplica, quando a leitura ultrapassa os níveis da 

decodificação e interpretação, fazendo com que o texto seja visto como “um conjunto e 

apreciações das pessoas e das coisas do mundo, dependentes do lugar social do autor e do leitor 

e da situação de interação entre eles”. 

 

Uma proposta: referenciação textual e leitura crítica de jornais em mídia digital  

 

Como foi apontado, a linguagem em seus processos de referenciação e categorização 

desempenham papel crucial na construção da realidade e do conhecimento que temos acerca 

das coisas. A partir de categorias utilizadas para designar os referentes do mundo, construímos, 

no processo de interação social, nossa percepção da realidade, nossa cultura e nosso 

conhecimento. Dessa forma, entender como os referentes são evocados dentro de um texto oral 

ou escrito é de grande importância para se perceber como a realidade e os diferentes centros de 

valor são construídos, a partir de enunciadores dotados de intenções e inseridos em uma 

situação de fala/escrita sócio-histórico-politicamente localizada. 

Outro ponto importante mencionado foi o fato de que poucos são os leitores capazes de 

atingir os níveis de leitura mais avançados, como os denominados pela avaliação do PISA de 

níveis 4 e 5, que correspondem à capacidade de leitura crítica e de compreensão responsiva. 

Foram apontadas a importância de um letramento ideológico (cf. Street), revolucionário ou 

libertário e de multiletramentos e letramento digital de forma crítica. 

Pensando nos gêneros textuais informativos ou opinativos, importantes na informação e 

formação de opinião dos leitores, que circulam por meio digitais, o que se apresenta como 

proposta é não apenas mostrar aos alunos, no processo de letramento, quais são os sites, blogs 

ou fanpages associados à grande mídia ou aos meios de comunicação que correspondem aos 

interesses de uma elite sócio-econômica e monopolizados por um pequeno grupo de famílias. 

Atualmente, a mídia alternativa ou também chamada de “mídia suja” vem desempenhando um 

papel extremamente importante em defender interesses e mostrar a realidade de forma distinta 

ao que seria feito pelas empresas midiáticas canônicas. Surgidas no Brasil inicialmente em meio 

impresso, como as revistas Carta Capital e Revista Forum, tais mídias conquistaram espaço e 
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vem ganhando cada vez mais força em meios digitais por meios de blogs e fanpages que 

abordam vários temas de ordem progressista como “Pragmatismo Político”, “Brasil247”, 

“Mídia Ninja” etc. Como aponta Buzato, o Letramento digital crítico só é possível por meio do 

“olhar do outro” e ao se justapor duas consciências distintas. É nesse sentido que se torna 

importante, no processo de letramento crítico, mostrar diferentes fontes de informação, com 

origens distintas e interesses distintos, caracterizados por diferentes linhas editoriais, de modo 

a contrapor e comparar as visões que são postas nesses textos midiáticos. 

Além de se comparar textos midiáticos de linhas editoriais diferentes, é preciso também, 

no processo de leitura, observar qual é o ponto de vista mostrado e como esse ponto de vista é 

construído no interior do texto. É nesse sentido que o processo de referenciação e categorização 

são de grande importância por permitirem observação de itens lexicais (principalmente) que 

evocam perspectivações distintas. 

Uma vez que alunos já conhecem gêneros textuais como notícia, reportagem, artigo de 

opinião, infográticos e tabelas, por exemplo, pode-se propor um recorte temático para que eles 

verifiquem nesses diferentes veículos de informação midiáticos como são construídos os 

elementos da realidade. Depois de apresentados os gêneros textuais, apresentadas as diferentes 

empresas, é estabelecido um recorte temático e, então, seriam selecionados textos para que 

pudessem ser lidos, compreendidos, analisados, discutidos e debatidos. A partir de então, 

seriam seguidos os procedimentos e estratégias de leitura propostos em Rojo (2004), que 

compreendem a decodificação, a compreensão, a apreciação e a réplica. 

A exemplo disso, selecionamos o recorte temático “periferia” e verificamos notícias e 

artigos de opiniões em sites e blogs com linhas editoriais diferentes: Revista Veja, Folha de São 

Paulo, O Estado de São Paulo, Carta Capital, Revista Forum e Brasil 247. Estabelecemos as 

seguintes estratégias de leitura: 

 

1. Decodificação e interpretação: o momento de um entendimento básico das notícias e artigos 

de opinião, identificando as informações explícitas e implícitas.  

2. Apreciação e réplica: corresponde à análise dos textos como evento comunicativo, inserido em 

um contexto de produção, num dado momento histórico, com intenções comunicativas. Podem 

ser identificados os pontos de vistas argumentativos de cada texto (mesmo em se tratando de 

notícias/reportagens), observando sua produção dentro de cada empresa jornalística. Pode ser 

feito um levantamento de itens lexicais para que seja possível perceber como cada empresa 

concebe essa realidade social dentro de sua linha editorial. 

 

A referenciação e categorização textual assumem papel importante já que permitem 

identificar quais são os elementos do texto que indicam a maneira como a realidade é construída 

discursivamente. A partir das notícias e artigos de opinião selecionados em cada empresa, 

podem-se identificar a “concepção de periferia” que cada jornal apresenta e quais elementos 

linguísticos nos textos apontam para essa “visão da realidade”, como observado abaixo: 

 

1. Para empresas como Folha de São Paulo, Veja e O Estado de São Paulo a periferia é 

marcadamente o lugar “da pobreza”, “da miséria”, “do tráfico”, “do roubo”, “local onde a 

polícia deve prender e punir”. 

2. Para empresas como Carta Capital, Revista Forum e Brasil 247, a periferia é marcadamente 

o lugar de “segregação”, de “exclusão social”, de “manifestações culturais” e onde as ações 

da polícia são “violentas”. 
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 Isso fica claro nos exemplos abaixo, em que aparecem alguns fragmentos de cada 

concepção sobre a periferia e do título do texto e jornal em que foram retirados: 

 

3. Periferia como “favela”, lugar da “miséria” e da “pobreza”: 

 

“Alta de roubos que atinge a cidade de São Paulo afeta mais os bairros pobres que os 

bairros ricos” (Notícia: Roubos crescem mais na periferia do que nos bairros ricos/Folha de São 

Paulo) 

 

4. Periferia como lugar da “violência”, do “crime” e do “tráfico”: 

 

“O criminoso mais procurado do Estado (...) foi preso na manhã de hoje, na casa dele, na 

favela Vila Vintém...”. (Notícia: Polícia do Rio prende chefe de organização 

criminosa/Estadão) 

“Na periferia, moradores estão mudando a rotina para fugir dos assaltos”. (Notícia: 

Roubos crescem mais na periferia do que nos bairros ricos/Folha de São Paulo). 

 

5. Função da polícia: punir e prender criminosos:  

 

"Não podemos falar 'por que a PM está matando?'. A PM está trabalhando. A 

criminalidade está mais violenta.” (Notícia: Mortos por PMs em serviço sobem em SP; 

secretário culpa criminoso violento/Folha de São Paulo) 

“O criminoso mais procurado do Estado (...) foi preso na manhã de hoje, na casa dele, 

na favela Vila Vintém...”. (Notícia: Polícia do Rio prende chefe de organização 

criminosa/Estadão) 

 

6. Periferia como “comunidade”: 

 

“eles estão acostumados com os gritos dos policiais invadindo as ruas das comunidades” 

(Artigo de opinião: Os gritos da periferia/Brasil 247) 

 

7. Periferia como lugar de “exclusão social”, de “excluídos”, de “segregação”: 

 

“(...) jovens trabalhadores de baixa renda” / ”jovem é arrimo de família”. (Notícia: 

Periferias urbanas abrigam 29% da população do Brasil/Brasil 247). 

“(...) veto a rolezinhos consagra o apartheid brasileiro”. (Notícia: PM a jovens da 

periferia: “vou arrebentar vocês”/Brasil 247). 

 

8. Periferia como espaço de cultura, de manifestações artísticas e de atores culturais: 

 

“Por conta da contínua efervescência da cultura periférica, diversos grupos que atuam 

com linguagens artísticas...”. (Notícia: Para periferia, ocupar o espaço público significa 

enfraquecer a cultura do medo/Carta Capital). 

“(...) por meio do funk conseguem dialogar com grande parte das mulheres negras que 

vivem em periferia, fazendo dessas mulheres protagonistas de suas histórias...”. (Funk como 

instrumento da luta contra o racismo/Brasil 247). 

 

9. Ação da polícia: violenta e racista: 
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“(...) a PM ataca sem dó, revelando sua vocação pela violência”. (Notícia: Fenômeno 

do rolezinho, o occupy da periferia/Brasil 247). 

“(...) eles estão acostumados com os gritos dos policiais invadindo as ruas das 

comunidades” (Notícia: Os gritos da periferia/Brasil 247).  

 

Conclusão 

 

Como vimos até aqui, a construção da realidade se faz pela linguagem, por meio da 

referenciação e categorização, processos de textualização do mundo. Também o conhecimento que 

temos do mundo é aprendido por intermédio da linguagem. Assim, é de grande importância 

entender como certos processos de construção textual podem apontar uma perspectiva ou não outra 

do mundo, uma visão de mundo e centro de valor e não outro. 

Pensando no ensino de leitura e escrita e na importância da escola como uma das mais 

influentes agências de letramento, enfatizamos a importância de se ensinar um Letramento 

Crítico, entrecruzando-o com novas formas de leitura/escrita e interação social: o mundo digital, 

da Web 2.0. Tem-se, assim, a necessidade de um letramento digital que seja crítico, sobretudo 

no que diz respeito à leitura multimodal e de textos de caráter informativo e opinativo, 

responsáveis pela formação da opinião dos leitores. 

Atividades de letramento ainda são desafios nas práticas em sala de aula. Muitas vezes o 

ensino da leitura não se compromete com uma análise mais aprofundada de textos, 

especialmente os do cotidiano, como o são os textos informativos e opinativos (caráter 

jornalístico), com destaque aos meios digitais. Uma das tarefas mais difíceis da escola talvez 

seja não somente ensinar os alunos a lerem, como decodificação e interpretação, mas ensiná-

los a enxergar os textos de forma global, inseridos em uma situação sociocultural interativa de 

comunicação, providos de intencionalidades e interesses em sua produção.  

O ensino de gêneros jornalísticos midiáticos é também extremamente importante nas escolas, 

uma vez que podem estar presentes no cotidiano dos alunos, mas principalmente porque são gêneros 

que estão diretamente relacionados à formação de opinião, à apresentação de uma realidade, 

constituindo-se, assim, numa forma de “controle das mentes”. Uma leitura crítica dos textos 

jornalísticos permite ao leitor identificar os reais interesses de cada texto ou empresa, tornando-os 

leitores para o mundo e para a cidadania, leitores que não são ingênuos e que são capazes de notar 

eventuais interesses em manipular ou distorcer a realidade. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO E ENSINO: UMA EXPERIÊNCIA COM 

DIÁRIOS DE LEITURA 

 

Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti1 

Maria Claurênia Abreu de Andrade Silveira2 

 

O objetivo deste artigo é relatar o percurso metodológico de uma proposta de letramento 

literário implantada em uma turma de um curso de Pedagogia, na disciplina que trata de 

literatura infantil, com o intuito de minimizar o déficit de leitura dos acadêmicos, os quais pouco 

conhecem das obras com que deveriam desenvolver atividades voltadas para o incentivo e o 

gosto pela leitura, nas séries iniciais do ensino fundamental.  

Levamos em consideração, entre outros, os estudos de Cosson (2012; 2014), para quem 

o letramento literário possui uma configuração especial, podendo ser descrito como um 

processo de letramento que se faz via textos literários, compreendendo não apenas uma 

dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e, sobretudo, uma forma de 

assegurar seu efetivo domínio, como também os pressupostos de Dalvi (2013), a qual apresenta 

eixos considerados fundamentais nesse processo de ensino e aprendizagem da leitura, e de 

Rouxel (2013), cuja propositura ressalta que os métodos e a finalidade do ensino da literatura 

estão intrinsicamente ligados. 

No sentido de propiciar a interação entre leitura e escrita, sugerimos a adoção de diários 

de leitura, em que são registrados, de forma simples e despretensiosa, os caminhos percorridos 

por entre os livros disponibilizados, escolhidos e lidos. Os resultados obtidos foram bastante 

positivos, por possibilitar, aos envolvidos, uma maneira de resgatar o direito, antes negado, em 

algum momento da vida escolar de muitos deles, de ler e de se encantar pela literatura infantil. 

 

O perfil leitor dos estudantes de Pedagogia abordados 

 

Mesmo na universidade, em cursos de Pedagogia, deparamo-nos com alunos que apresentam 

inúmeras dificuldades em relação à leitura. Sendo a maioria deles oriundos de famílias cujos pais 

são analfabetos ou tiveram poucas chances de frequentar a escola, são, muitas vezes, os primeiros 

da família a frequentar um curso universitário. Não tiveram, assim, exemplos, em casa, de uma 

prática leitora. Chegam ao ensino superior tendo lido muito pouco, apresentando, em sua maioria, 

verdadeira aversão pela leitura, principalmente a de textos literários.  

Como o coloca Chartier (2016, p. 27), aquele que tem dificuldades para ler com dez anos, 

será, certamente, um analfabeto funcional, incapaz de “destrinçar” o escrito para fazer seu 

trabalho escolar, como também será incapaz de acompanhar “um protocolo de tarefas a ser 

executadas ou preencher um formulário de candidatura de emprego”. 

Afora essas questões, vale ressaltar que a vida contemporânea não induz à leitura, pelo 

menos em se tratando da leitura literária. Com internet, TV, redes sociais e o celular, há outro 

tipo de comunicação, que precisa, também, ser decifrada, entendida, contextualizada, mas que 

afasta as pessoas do livro tradicional. 

A indicação farta de leitura acadêmica não é suficiente para suprir as lacunas deixadas, 

nesses jovens, por processos de ensino e de aprendizagem deficientes, oferecidos por uma 

escola que quase sempre não consegue ensinar o básico, que é ler e escrever, adequadamente, 
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imagine possibilitar acesso a um patrimônio literário capaz de formar leitores proficientes, 

críticos e, principalmente, sensíveis à cultura que o cerca. 

Para confirmar essas proposições, fiz uma enquete com alguns dos alunos da turma do 

curso de Pedagogia, escolhida para o desenvolvimento desse experimento. Os resultados foram 

desanimadores.  

Dentre os questionamentos, perguntei se gostavam de ler, para o que quase a metade deles 

(46%) respondeu “não”. Questionei também sobre o que mais liam, com exceção de textos 

acadêmicos, e 34% deles disseram que liam mensagens no celular; 29%, posts na internet; 17%, 

revistas, em geral; 8%, jornais; 4%, quadrinhos; e apenas 8%, o que consideravam como sendo 

literatura. Sobre a quantidade de livros que leem, em média, por ano, 67% responderam que 

liam de um a três livros. Depois percebi que não coloquei a opção “nenhum”. Certamente, 

alguns ainda mudariam para essa alternativa. 

Uma indagação que achei pertinente fazer, no sentido de dar suporte a minha proposta de 

letramento literário, foi sobre como os livros a serem lidos eram escolhidos por eles, para o que 

responderam: 59%, por indicação de professores; 17%, por influência de amigos; 8%, através 

da lista dos mais vendidos; 8%, por publicidade; e 8%, por pais e/ou responsáveis.  

Desse breve levantamento, podemos concluir que ler não está entre as atividades 

prazerosas dos estudantes, até porque a maioria não gosta dessa tarefa, mesmo estando no 

ensino superior e num curso que vai, necessariamente, trabalhar com leitura. E quando leem, 

não é a literatura que faz parte do repertório deles, mas sim, muito mais as mensagens de celular 

e as postagens nas redes sociais. 

Chamou-me a atenção, no entanto, a importância dada à opinião e às indicações dos 

professores sobre o material de leitura, o que comprova o papel relevante que podem representar 

na vida dos seus alunos, influenciando e conseguindo, quem sabe, mudar esse panorama.  

Como o defende Cosson (2012, p. 35), é possível fazer alguém crescer como leitor, se for 

desafiado por leituras progressivamente mais complexas. Dessa forma, é papel do professor, 

também, partir daquilo que o aluno já conhece para o que desconhece, “a fim de proporcionar 

o crescimento do leitor por meio da ampliação de seus horizontes de leitura”. 

Para Rouxel (2013, p. 29), o professor é o sujeito leitor que tem sua própria leitura do texto, 

mas é também “um profissional que deve vislumbrar, em função de diferentes parâmetros (idade 

dos alunos, expectativas institucionais), que leitura do texto poderá ser elaborada na aula”.  

 

Leitura literária: a que será que se destina? 

 

Cândido (1995), em uma de suas célebres incursões acerca da finalidade e da relevância 

da literatura, diz que ela é capaz de desenvolver em nós a quota de humanidade, na medida em 

que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Cosson 

(2012), por sua vez, defende que a literatura é plena de saberes sobre o homem e o mundo. Na 

leitura e na escritura do texto literário, encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a 

que pertencemos. Como bem o sinaliza Rouxel (2013, p. 32), é “pela leitura sensível da 

literatura que o sujeito leitor se constrói e constrói sua humanidade”. 

A linguagem literária se distingue das demais formas de expressão pela criatividade, pela 

busca de recursos expressivos que chamem a atenção do leitor, fazendo-o se deter para ler e 

escutar a mensagem que lhe é dirigida. Quanto mais ela se caracterizar pela novidade, pela 

surpresa, pela subversão, pelo rompimento de normas estabelecidas, mais ela comunicará e 

mais constituirá sentidos novos. 

Sendo assim, por possuir essa função maior de tornar o mundo compreensível 

transformando sua materialidade em palavras, cores, odores, sabores e formas artísticas e 
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intensamente humanas, a literatura tem e precisa manter um lugar especial nas escolas. Dessa 

forma, como o defende Dalvi (2013), é necessário promover eventos de leitura literária, 

familiarizar os leitores em formação com vários gêneros, suportes e modos de apresentação do 

texto. A autora ressalta, ainda, que é preciso tornar o texto literário acessível, como também 

inserir os estudantes em circuitos mais amplos. Segundo ela, o maior desafio a ser vencido é o 

de fazer da leitura literária uma sedução, um prazer, uma conquista, um hábito. 

Para o trabalho com a literatura na escola, alguns pontos precisam ser ponderados. Em 

primeiro lugar, há de se considerar, de acordo com Rouxel (2013), que literatura ensinar, a partir 

de que concepção desta, com que métodos e a partir de quais objetivos, tomando o aluno como 

um sujeito leitor, no âmbito da classe constituída em comunidade interpretativa, e a ação do 

professor, cujas escolhas didáticas e pedagógicas se revestem de uma responsabilidade maior, 

como mediador dessa interação.  

Em segundo lugar, é de suma importância a seleção dos livros a serem lidos. Cosson 

(2012, p. 35) coloca que “o professor não deve desprezar o cânone, pois é nele que encontrará 

a herança cultural de sua comunidade. Também não pode se apoiar apenas na 

contemporaneidade dos textos, mas em sua atualidade”. Uma obra atual é a que tem significado 

para o leitor, no tempo dele, independentemente da época da sua escrita ou publicação. Para 

Rouxel (2013), é importante propor obras das quais os leitores possam extrair um ganho 

simultaneamente ético e estético, obras cujo conteúdo existencial deixe marcas. 

Sobre essa questão, Dalvi (2013) orienta que cada livro escolhido, além de ter vocabulário 

e sintaxe acessíveis ao público-alvo, deve ser adequado à maturidade leitora, como também ser 

levado em consideração como projeto gráfico (acabamento, capa, orelhas, páginas, cores, tipos 

das letras, formatos, diagramações, etc.).  

Em terceiro lugar, a atividade de leitura em sala de aula é, conforme Rouxel (2013, p. 

28), em geral, frustrante, quando feita a partir de trechos selecionados. Ao lado do tempo de 

estudo, “a leitura integral efetuada na esfera privada é a única capaz de modificar a relação dos 

alunos com o texto”. Por isso, “a prática de leitura cursiva, que se pode discutir na sala, oferece 

possibilidades de renovação do ensino da literatura”. 

 

Do plano de ação desenvolvido 

 

Após a aplicação da enquete e da posterior reflexão sobre o resultado obtido, parti para a 

elaboração e a aplicação de um plano de ação, objetivando amenizar os efeitos de tão pouca 

leitura desenvolvida pelos alunos de um curso voltado para o ensino de crianças, nas séries 

iniciais, como já o foi dito no início deste texto. 

A parte fixa do planejamento usual da disciplina constava de uma ementa voltada para a 

literatura Infantil como coadjuvante no processo de alfabetização e suas implicações político-

pedagógicas, o conhecimento e o estudo de vários gêneros literários, a leitura e a produção de 

textos infantis na escola, a poesia e a prosa, entre outros. No entanto, teorizar sobre a 

importância da leitura, suas concepções e possibilidades de reflexão era pouco e não muito 

produtivo. Dizer o que e como se deve desenvolver uma prática não é a mesma coisa que fazê-

la, testá-la, coloca-la à prova. 

Metodologias desenvolvidas por Solé (1998), como as estratégias de leitura; Dalvi 

(2013), com os eixos fundamentais no processamento de leitura; e Cosson (2012; 2014), com o 

uso da sequência básica para o letramento literário e o desenvolvimento de círculos de leitura, 

foram experimentadas. Também levei em consideração os procedimentos de leitura da Prova 

Brasil, referentes ao ensino de língua portuguesa. A ideia era trabalhar a teoria em consonância 

com a prática. 
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Assim, desenvolvemos o projeto, focando em atividades a serem otimizadas, tanto em 

sala de aula, quanto fora do ambiente escolar. Num primeiro momento, reuni um pequeno 

acervo (livros infantis dos mais diversos gêneros e graus de complexidade), com cerca de trinta 

exemplares, dos mais variados autores, sendo aqueles mais conhecidos e sobre os quais 

encontrei resenhas e análises positivas. Dentre eles, cito aqui os seguintes: Uma professora 

muito maluquinha (1995), de Ziraldo; Felpo Filva (2006), de Eva Furnari; A casa sonolenta 

(1984), Audrey Wood; Ou isto ou aquilo (1964), de Cecília Meireles; A arca de Noé (1980), de 

Vinícius de Moraes; Emília no país da gramática (1934), de Monteiro Lobato; e Breve história 

de um pequeno amor (2013), de Marina Colasanti. 

As atividades em sala de aula sempre partiam da leitura coletiva de um livro, 

acompanhada do desenvolvimento de uma estratégia diferente, a cada semana. Assim, na 

primeira semana, foi apresentada a sequência básica, de Cosson (2012), para o trabalho com o 

livro daquele espaço de tempo. Na segunda semana, trabalhamos com os procedimentos de 

leitura da Prova Brasil; Na terceira semana, usamos as sugestões de Dalvi (2103); Na quarta 

semana, conhecemos as estratégias de leitura de Solé (1998); e na quinta, formatamos um 

círculo de leitura, baseado na proposta de Cosson (2014). 

Concomitantemente às etapas desenvolvidas em sala de aula, uma atividade foi planejada 

para que os alunos ousassem pensar a partir de si mesmos e fizessem emergir sua subjetividade, 

buscando aprender a escutar a si próprios, como a aqui proposta, que se desenvolveu a partir da 

adoção de um diário de leitura, no qual eram feitos registros (dados do livro; perfil do autor; 

resumo do enredo; impressões sobre o livro), a partir do que foi lido durante a semana. No final 

de cada mês, organizamos o que chamamos de roda de conversa, para que os alunos trocassem 

experiências, apresentando trechos do diário de leitura, que julgassem mais significativos. 

Todo o processo, ao final do período letivo, foi avaliado por todo o grupo. O objetivo 

dessa avaliação foi promover a aprendizagem pela troca de impressões, e, principalmente, a 

aproximação e o respeito, a partir de critérios claros e enunciáveis, antes definidos, como 

também avaliar a partir do diálogo. As questões ou atividades propostas foram sempre 

contextualizadas, num horizonte de expectativa ampla, contemplando distintas perspectivas ou 

pontos de vista em relação ao fato literário. 

 

Considerações finais 

 

Um dos maiores problemas da leitura literária talvez não se encontre na resistência dos 

alunos à leitura, mas na falta de espaço-tempo na escola para esse conteúdo que insere fruição, 

reflexão e elaboração.  

O professor, como o defende Rouxel (2013), é o sujeito leitor que tem sua própria leitura 

do texto e também precisa vislumbrar, em função de diferentes parâmetros (idade dos alunos, 

expectativas institucionais), que leitura do texto pode se elaborada na sala. É ele que guia a 

atenção para o texto e faz com que os alunos levantem hipóteses e cheguem a interpretações 

aceitáveis e satisfatórias. 

É lugar-comum a máxima de que literatura não se ensina; se lê, se vive, entretanto, para 

Rezende (2013), uma das respostas possíveis às questões que possam ser suscitadas – em 

consonância com os demais autores aqui citados – reside num deslocamento considerável: ir do 

ensino de literatura para o de leitura literária. 

O que considero como o maior ganho desse projeto foi a possibilidade de ler com os meus 

alunos, incentivando-os, tirando-lhes as dúvidas e percebendo o encantamento que aos poucos 

foi tomando conta deles. Pedagogicamente, posso dizer que aprenderam muito sobre os gêneros 
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textuais, sobre a poética dos textos e sobre o funcionamento dos discursos, num processo de 

descoberta só possível de ser vivida no âmbito da leitura literária. 
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PELOS PÉS DA DANÇARINA: POR UMA EDUCAÇÃO DO IMPOSSÍVEL 

INSCRITA NO CORPO A DANÇAR 

 

Julia Terra Denis Collaço1 

 

Peço a gentileza, caro leitor, de deslizar seus olhares por essa paisagem em movimento: 

um corpo que se põe a dançar. Mas não busques nada nessa paisagem, que teu olhar apenas 

acompanhe esse corpo. 

 

Paisagem 

 

Dança, dançarina, gira sobre os seus pés no palco-carrossel dos saberes, cria novos espaços! 

Sobre o chão, seu corpo desliza de um lado a outro, são incontáveis gestos dançados numa 

flexibilidade traçada. Visceral, ela apresenta-se num jogo de pernas e mãos, braços que ora 

ondulam, ora estendem-se num mesmo gesto, corpo posto em diferentes contorções. Há no corpo 

sempre uma nova perspectiva, vê o que não havia enxergado antes, vê de outro ângulo, novos 

prolongamentos. Ela é, assim, a potência da própria vida. Ela apenas é aquilo o que provoca, puros 

deslocamentos... Se há qualquer verdade que transita nesse corpo, ela é a perfeita imagem do que 

somos, transitoriedade... Por vezes, ela inquieta as certezas, estremece a razão, lança-se às 

contradições. Ainda no chão, a dançarina desfaz-se em inúmeros gestos, já não é (a) dançarina, faz-

se e desfaz-se como o próprio tempo, e, num pequeno instante, tornar-se grande, seu corpo transpõe 

o céu da gravidade, resistindo a todas as doutrinas que por tempos culminaram na sua deterioração. 

O corpo é ali a última centelha de esperança, o próprio salto experimentado sob todos os possíveis 

riscos, o principal deles: não saber ao certo aonde chegar e como chegar. Nesse instante de voo, o 

corpo ensaia inúmeras mudanças de direções. E se põe o corpo da dançarina a girar é porque ela lê 

o mundo sob a condição do giro aceitando os possíveis riscos desse instante. Ela é a própria vida 

cuja busca se projeta para giro, girar como quem se põe no devir, girar fazendo de si mesmo uma 

oscilação, girar como quem ultrapassa as fronteiras do contorno, girar seduzido pelas paisagens 

flutuantes produzidas nesse ato, girar anunciando um fazer a si mesmo, girar: ato que põe em 

evidência a própria experiência de ler e dançar. 

Nesse texto proponho uma leitura de tal paisagem em movimento, adentrar nesse espaço do 

que pode o corpo dançante conversar com a Educação. É nos porões, nos recônditos da experiência 

educacional, no silêncio dos discursos que paira a dança. E se a dança vem implorando o movimento 

é porque brota dela um saber flexível, sem destino, portanto, trata-se de um saber sem querer saber. 

É assim que ela se desloca... Dança que, portanto, longe de ser anunciada: “o que se é”, mostrando-

se o próprio acontecimento: “o que faz”. Sendo assim, o aprender está muito mais numa relação de 

encontro, de agenciamentos, ou seja, num movimento de pensamento para fora de si. A dança se 

aparece como força alegórica para ser a expressão do pensamento, talvez seja ela a imagem de uma 

liberdade tanto aspirada pela Educação, uma dança capaz de deslocar-se e de produzir jogos de 

articulações estabelecidos pelo potencial do movimento, uma liberdade que deseja a linha de fuga 

ou o movimento de encontrar saídas. É nesse contexto que apontamos nesse texto o entrelace entre 

dança e Educação. O corpo entra como escopo de certas discussões: como fazer uma leitura do 

corpo que dança? Se Nietzsche já entoava a presença de um corpo como verdadeira obra de arte, é 

o corpo que dança... Assim, o que propomos, também nesse texto, é um diálogo a partir de Roland 

Barthes numa leitura do corpo a dançar, sob o atravessar da potência do movimento, sobretudo, 

buscando pensar como pode a Educação também ser dançada.  

                                                           
1 UFSC. E-mail: liberdadeju@gmail.com. 
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“É com o corpo, certamente que se lê” (BARTHES, 2004, p. 33): A dançarina gira sobre 

os seus pés no palco, com o desejo de ser apenas atravessada pela vida. Ela experiencia o corpo. 

Intimamente, ela sabe dos sabores e da experiência dos movimentos apreciados pelo contato 

com o espaço e com o tempo, é o corpo nas projeções do impossível. Se ela salta, não é mais 

que o desejo de ultrapassar a si mesmo. Gira o corpo das inúmeras linguagens, vibrando dizeres, 

palavras e movimentos... 

Há também no corpo dançado o desejo pelo desvio, o movimento anunciando os rastros, 

as margens sempre borradas, outra possibilidade, pois é nas margens que é possível fazer surgir 

a vida. É o corpo tornado o próprio deslocamento (BARTHES, 2007).  

“Doutrina sobre a leitura, não tenho” (BARTHES, 2004, p. 30): Corpo lançado de si, 

aquele desviado das referências estruturadas – as referências aparecem à margem do visível, 

irrompendo os modelos preconcebidos, as referências se revelam não como uma legitimidade, 

mas como uma possibilidade de interrogar-se, desestabilizar e deslocar; ler o corpo que dança 

é impelir-se a um lugar inesperado, é o corpo agente de abertura. 

Não há posição fixa, há apenas fluxos, passagens e é bem esse movimento que pratica o 

corpo a cada instante. O corpo é esse deus-pensamento, “[...] que torce tudo quanto é direito e 

faz tremer tudo quanto é fixo” (NIETZSCHE, 2008, p. 119). O que há, então, é uma dança 

voltada para o que se passa no próprio homem. Não há um estado fixo qualquer, não há algo 

inteiramente saciado, o que há é a própria existência posta nos fluxos das estações. Laban 

entoava não se interessar pelo que o homem em movimento fazia, mas o que ele era em 

movimento. O que vale do movimento, portanto, são as opções mais profundas, enraizadas 

(LOUPPE, 2012). O que se aprecia no movimento é a sua própria capacidade de mobilização.  

“O leitor é aquela personagem que está no palco” (BARTHES, 2004, p. 40): É esse palco 

que acolhe a experiência dançarina do movimento, que consente a experiência do deslocamento, 

nos inúmeros giros cambaleantes. É o corpo que anuncia um saber navegante; é ele capaz de 

misturar-se nos espaços, dessa maneira tanto é modificado como é capaz de produzir novos espaços. 

 
Não há ninguém além de mim neste palco. Sinto-me num mundo imaginário. 

Esqueço todo o saber e meu pensamento soa vertical. Este lugar vazio tem um 

gosto leve. O calor exala do chão como se a plateia estivesse presente. Fecho 

os olhos enquanto giro. Giro, giro, giro. Giro cambaleante em torno de mim. 

E o palco se abre no sol de outras paragens (MUNHOZ, 2009, p. 35 [43]). 

 

E se o palco é o lugar do vazio, é porque nele presume-se a potência do acontecer, palco 

como espaço possível de acolher um corpo em reinvenção. É o vazio que convida o bailarino a 

encontrar brechas, e se o corpo encontra-se próximo ao vazio é porque habita nele a ausência, 

o silêncio de onde tudo pode surgir, vê-se assim um vazio como potência para o acontecer, 

indispensável num processo de composição.  

E se dança a dançarina é porque percorrem o palco sem fronteiras e “reina como fiel 

soberano sobre um mundo que lhe pertence” (BENJAMIN, 2002, p. 106). Gira, sendo a cada 

instante dissolvida pelos desejos que se atravessam. E descobre a dançarina que reencontra a si 

mesma quando é dissolvida no mundo. Gira, gira e no eterno retorno descobre que o tesouro da 

vida é a diferença, o outro do outro.  

Na dança, o corpo seduzido pelo desvio tem seus passos entregues a uma composição 

marcada, agora não mais no desejo de uma destinação prévia, mas pelo jogo permanente da 

abertura a novos arranjos, esvaziar para abrir espaços para que todos os eventos possam 

acontecer (GIL, 1999). Um vazio que permite abdicarmos de um demasiado-pleno a priori, 

assim, ao contrário de estarmos “prontos a nos imaginar destinados àquilo que buscamos” 

(BLANCHOT, 2010, p. 64), é deixar a sede das decisões esvaziar-se e apostar no jogo do 
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imprevisível. O que há no corpo que se lança ao jogo da improvisação? Um rastro do “entre”, 

um espaço de (trans)formação. 

Há na dança essa abertura para as experiências, a dança no exercício do movimento 

prismático, de sempre ler sob um novo ângulo. Desejo, rastro, propulsão lançados num 

encantado salto. É o corpo que, ao girar no palco, encontra novos espaços e se dissolve 

constantemente nos giros ainda por dar. 

“O leitor [...] produz, amontoa linguagens, deixa-se infinita e incansavelmente 

atravessar por elas. Ele é essa travessia” (BARTHES, 2004, p. 41): O corpo a dançar escapa 

a qualquer apreensão da linguagem, sinaliza para um corpo viajante, buscando sempre uma 

certa linha de fuga, o corpo que não cessa de ser reinventado; dessa forma, a dança transpõe as 

margens serpenteando um caminho de composição entre a experiência e o rastro (TIBURI E 

ROCHA, 2012). É a dançarina o próprio experimento, assim, nada é dado como conhecimento 

senão o que é posto na própria travessia dele. O corpo a dançar entra no conhecimento como 

uma simples contaminação.  

E se o palco se abre no sol de outras paragens é porque acolhe um corpo em estado de 

passagem, capaz de sempre desembocar em infinitas paisagens, é o palco um espaço que se 

transforma na geografia das paisagens dos corpos. Tal espaço, atado na experiência do 

bailarino, é inchado, esvaziado e desgastado, e é assim que existe e dança entre os corpos. Ao 

mesmo tempo que o corpo é o agente do seu próprio espaço, o espaço também é uma força 

constituinte, move-se em nós, espaço que toma o bailarino, trata-se de um espaço vivo e 

dinâmico, “o espaço nunca é dado: trabalhamos com ele a cada instante, tal como ele nos 

trabalha” (LOUPPE, 2012, p. 190). Trata-se aqui de um movimento do espaço nos corpos. 

Corpo e espaço... Um compõe-se com o outro, a pequena dançarina faz corpo, como 

pequeno fragmento do espaço. Ela move e remove seu corpo, sendo apenas corpo-passagem. A 

dançarina bem sabe que habita lugares sem lugar e lugares mais profundos. Ela tem seu corpo 

aberto ao mundo e é bem por isso que o espaço que a constitui está incorporado à experiência 

que é tecida. E se dança num corpo que se faz visível, enreda nele também uma invisibilidade. 

Ela se faz “corpo incompreensível, corpo penetrável e opaco, corpo aberto e fechado: corpo 

utópico” (FOUCAULT, 2013, p. 10). Há, assim, uma dança que se constitui em relação com as 

forças invisíveis. Ela clama também por lugares que não têm lugar, corpo-passagem que agora 

habita outra paisagem, o espaço do outro, outros lugares... Espaço topológico dinâmico, 

multidimensional, espaço plural, espaço flutuante. E se a dançarina aparece implorando o 

pensamento do fora é porque é possível, por ele, traçar diagramas, o corpo a experimentar os 

movimentos possíveis, o fora como aquilo que não está visível, mas aparece como campo de 

possibilidades. O próprio pensamento do fora se faz corpo no porvir, fora que se afirma como 

potência, como infinito: outra dança. 

Espaço e tempo agora se inscrevem no corpo dançante, constituído pelo movimento da 

experiência, ou seja, ambos não são previamente dados, mas se constituem pelas relações 

estabelecidas, pelas experiências. É pelo acontecimento que pode a dança fundar o espaço; é o 

espaço do corpo dado como circunstância, a dançarina que tece encontros transformando as 

composições em paisagens, compor posições no espaço, pensamentos em estado de 

composições-paisagens, frestas que vazam e se constituem em outras paisagens. “Meu corpo 

está, de fato, sempre em outro lugar, ligados a todos os outros lugares do mundo e, na verdade, 

está em outro lugar que não o mundo” (FOUCAULT, 2013, p. 14). Dançar acenando as 

heterotopias do corpo, dançar acenando também aos contraespaços existentes...  

E se surgem também novas paisagens é porque o próprio olhar, a própria leitura é 

modificada, metamorfose de si, ou seja, é pela abertura que é possível produzir a si mesmo. Se 

há nesse corpo um entrelace com a leitura, é porque faz surgir a liberdade em movimento, é 
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porque se abandona à magia do desvio: “saboreio terras desconhecidas. Invento cartografias. 

Invado um continente. Violo. [...] fora dos mapas transito” (MUNHOZ, 2009, p. 48). 

E se a dança acena para as heterotopias do corpo, também emerge dela a capacidade de 

inventar o cotidiano, o corpo apoderado de forças. 

Movimentos, a própria concepção do espaço implora o outro, é o corpo no atravessamento 

do mundo, encadeado pelas intensidades entre corpos, corpos em contágio, explosões de trocas num 

coletivo. Criam, assim, através das rupturas que são estabelecidas, deslocamentos da dança que, 

agora, deixa de ser prefixada, com tempo e espaço definidos. Corpos dilatados dançam, então, 

abrindo espaços e se constituindo nele – “[...] como se sua textura se tivesse tornado espaço. O 

espaço do corpo é o corpo tornado espaço” (GIL, 2001, p. 19), já não se separam mais dançarino e 

espaço. Dançam sendo corpos porosos, espaços em trânsitos, dançam acenando para uma dança 

capaz de acolher o que é dissidente, acenam à heterogenia. Talvez, esteja aqui a contribuição da 

dança: deslizar com seus pés e produzir outros espaços de existência, ser atravessada pelo 

desconhecido e produzir novos espaços que assegurem essa diferença, outras danças.  

E se, em algum momento, a dança se singulariza é porque se abriu para o pensamento do 

fora. Transitam, assim, outras danças na dança. É assim que a potência da dança se faz, a 

linguagem que escapa ao modo de ser do discurso, dança no espaço neutro (não marcado). 

Corpos que atravessam o estrangeiro, o outro – aquele que me ultrapassa. Bailam, assim, 

desfrutando do desejo pelo outro, o impossível que se afirma. Dança o corpo nos contágios, 

desterritorializa-se, constitui-se na diferença, reterritorializam-se outros de si.  

Portanto, se há algo que a dança pode afirmar é a enunciação de um coletivo de desejos e 

perspectivas numa lógica da afirmação, desejos que atravessam os corpos e afirmam um coletivo.  

Heterotopias do corpo, mas também heterocronia, um tempo que se rompe, não mais um 

tempo medido, cíclico, mas uma cesura do tempo, outros tempos possíveis no corpo dançante. 

Pensamento, espaço e tempo em composição contínua, dança a dançarina forjando o lugar e 

procurando fazer nascer o seu próprio espaço.  

O palco que se tece sinaliza para um corpo que se lança para a potência do inatingível, é 

assim que “o palco se abre no sol de outras paragens. Os corpos falam uma outra língua” 

(MUNHOZ, 2009, p. 19). Um corpo também a se lançar ao incorpóreo.  

Que corpo será possível a partir disso?  

Um corpo capaz de fazer ensaio de si mesmo... 

 

Então eu danço [...]. Na resistência do solo, na maleabilidade do espaço, 

escuto o sopro de uma sinfonia. Então eu danço! Nasço de dentro da 

minha dança. E no meio dela me diluo. No refluxo do indizível meus 

passos devêm signos flutuantes. Faço ensaio de mim. (MUNHOZ, 2009, 

p. 33, grifo meu) 

 

Ensaio... Dançar fazendo um ensaio de si. Trata-se de embarcar na deriva da dança, é 

como se houvesse ali o desejo pelo não saber, é deixar-se fluir pelas possíveis escolhas. Esse 

lugar das escolhas é um exercício da autonomia presente na dança, uma autonomia que 

constantemente se refaz, uma autonomia cujo movimento é o da transformação.  

Corpo que dança é aquele reinventado permanentemente sob o caos da incerteza em ato, 

colocando-se sob qualquer risco, ultrapassando a ordem definível dos conceitos. Dançarina: 

“Sob o signo de poema, ela chega. Vibrante, movente, incandescente. Sob o signo da dança, ela 

chega. Incerto, fugaz, evanescente. E na duração se fazem ato” (MUNHOZ, 2009, p. 66). 

E se a dança acolhe as travessias de cada um, ela concede as inúmeras possibilidade de 

leitura, buscando atentar para os inúmeros caminhos de interpretações, é a leitura das inúmeras 
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vozes existentes, fazer surgir outras perspectivas, leituras plurais da realidade. É assim que 

acolhe as muitas linguagens possíveis (BARTHES, 2004). 

Leitura do corpo a dançar: o acontecimento. A linguagem da dança convoca assim o 

incorporal, uma condição de existência que assume para si a efemeridade dos espaços, uma 

suspensão do tempo, e quando esse incorporal desfruta um lugar do expressivo, ele torna-se 

acontecimento. Dança que solicita o não-visto, o não-dito e o não-vivido. E se o acontecimento 

acontece na dança é porque há nela uma passagem entre os corpos, um acontecimento que é 

expresso nesse “entre” corpos – algo sempre a escapar. O corpo dançante é expressão de um 

enunciado: proclama, assim, a diferença ao invés de desejar uma identidade fixa, um 

acontecimento que é esvaziado da representação. É acontecimento quando o corpo dançante 

proclama uma multiplicidade, conservando o que há de potência própria, inscrevendo novas 

relações e diferentes contágios.  

Os acontecimentos aspiram e se realizam no dançarino, dança ele num presente que não 

cessa de se dividir em um passado-futuro ilimitado, assim, não há outro presente que não seja 

o instante móvel. O acontecimento não é o que acontece, mas o que nos acontece, ou seja, um 

acontecimento que efetua uma condição de mudança. A dança, então, é aquilo que me dança. 

No palco, essas transformações são percebidas no acontecimento: o dançarino não cessa e não 

acaba de morrer, e “nada sobe à superfície sem mudar sua natureza” (DELEUZE, 2011, p. 170). 

Assim, o acontecimento efetuado no dançarino revoluciona os mundos e jamais pode ser 

efetuado sem ruína. Ele surge através das misturas dos corpos, das ações e paixões por ele 

atravessadas, o acontecimento pertence à linguagem e a torna possível. 

O outro na dança... ele não é unido senão pela divergência, uma espécie de distância 

positiva pela diferença, é o que defende Nietzsche quando alude à divergência que já deixa de 

ser um princípio de exclusão e de separação. E se há comunicação com o outro, isso só ocorre 

pelo caráter afirmativo das disjunções. Não há no corpo dançado um desejo pela identidade dos 

contrários, o que está posto é o deslocamento da perspectiva, vê-se o corpo dançante em suma 

potência de afirmar as disjunções. Assim, mesmo que os acontecimentos sejam contrários, há 

uma compatibilidade entre eles, há um “entre”: “O acontecimento só eventum tantum para todos 

os contrários, que comunica consigo por sua própria distância, ressoando através de todas 

disjunções” (DELEUZE, 2011, p. 182). 

A aparição de novas ideias é o resultado da passagem de uns aos outros, o dançarino e seu 

pensamento postos sob efeito de outrem, um estranho desvio. Há, no corpo do dançarino, o esboço 

de um enfrentamento entre o sabido e o não-sabido, relativizar o não-sabido e o não-percebido é 

introduzir esses signos no percebido, compreendendo que há algo que escapa e que pode ser 

capturado pela percepção de outrem, ele é, portanto, uma estrutura do campo perceptivo. Trata-se 

de um saber que circula as margens e que só existe pela presença de outrem. O outro jamais 

representa um tribunal da realidade, ou seja, não há possibilidade de erros. Há, pela presença do 

outro, a expressão de um mundo possível que proclama sua realidade – um atual que existe 

perfeitamente no mundo – a dança, assim, povoa o mundo das possibilidades, vê-se nela os mundos 

possíveis de serem envolvidos: “não desejo em outrem senão os mundos possíveis que exprime” 

(DELEUZE, 2011, p. 327). Nessa passagem de uns aos outros, o dançarino é tornado passado, a 

consciência é tornada um “eu era”. Sem a presença do outro, o mundo torna-se puro combate, as 

coisas tornam-se ameaçadoras. O outrem, portanto, assegura-me as transições de mundos e “eu não 

desejo nada que não seja visto, pensado, possuído por um outrem” (Ibid., p. 315). 

O acontecimento sinalizado na dança é aquele que toma como potência a diferença e a 

sua própria condição fugidia. O corpo que dança é tornado poesia quando há uma procura por 

um corpo em devir, ou seja, quando consente a mutação das suas texturas, acolhendo os 

múltiplos corpos que circulam e se encontram num instante gestual: “a dança explora uma 
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multiplicidade de corpos. Cada um contendo um imenso leque de possibilidades e de 

tonalidades poéticas, assinaturas corporais, estados de corpos, momentos corporais” (LOUPPE, 

2012, p. 85). Acontecimento é devir e a dança é expressão desse devir quando cintila na 

imprevisibilidade uma condição de existência. 

O acontecimento rompe com o tempo cronológico. Há, assim, na dança a necessidade de um 

tempo flutuante, tempo de Aion. O dançarino tornado Aion, sempre percorrido pelo instante, rompe 

com o movimento regulado do presente, aquele que indaga a ordem e a medida das coisas, rompe 

com um presente que o delimita. É no instante em que cintilam os movimentos já passados e 

eternamente por vir. Instante gestual que revoluciona os mundos, “é este o mundo novo: dos efeitos 

incorporais ou dos efeitos da superfície que torna a linguagem possível” (DELEUZE, 2011, p. 170). 

Desse movimento dinâmico, sobrepuja uma linguagem muito menos reguladora2. 

“A leitura seria o lugar onde a estrutura se descontrola” (BARTHES, 2004, p. 42): Um 

pouco de vertigem posta na cena de quem dança, um conceito de vertigem cujo desejo é pôr-se 

à sedução de se perder, o corpo no seu desarranjo. Escapar a si próprio, uma consciência que se 

abre, descentra-se e perde os pontos de referência e, quando ela desaparece, há algo que se passa 

que é rápido demais para o pensamento, uma consciência que é invadida pelo inconsciente cujo 

conteúdo amplia a consciência do bailarino (GIL, 2001). A dança aponta para o inconsciente 

do corpo, “[...] esta inversão da ordem de subordinação representa a própria condição do nascer 

do movimento dançado” (GIL, 2001, p. 157).  

Assim, “a constituição do sujeito só teria sentido enquanto vertigem provocada pela 

dança” (TIBURI E ROCHA, 2012, p. 74). E se há algo que a constitui, esses são arranjos apenas 

tidos pela própria passagem da experiência, por um gesto não dado, que não se constitui a priori 

e que se está por inventar, logo faz nascer a dimensão do infinito no gesto e no espaço dançado: 

“ Há um infinito próprio do gesto dançado que só o espaço do corpo pode engendrar” (GIL, 

2001, p. 64). No plano poético, o gesto traz à baila a enunciação, desprovido de uma finalidade 

e movido pelos desdobramentos. Acena, assim, para um “caminho” entregue à travessia da 

própria experiência, essa é uma escrita do corpo. O conceito na dança nasce do abismo da 

experiência (TIBURI E ROCHA, op. cit). Sendo assim, essa poética do movimento é válida 

pela intensidade que produz: o dançarino é, então, entregue ao acontecimento de uma 

experiência dada no corpo e toda leitura conferida é aquela que também arrasta o próprio corpo.  

É nas linhas de leitura que se põe o corpo a dançar. É nesse movimento de leitura da 

paisagem em movimento em que aparece a dançarina e, se há alguma imagem que se pode ter 

é a do desenho agora borrado. Linhas... Elas escapam da centralização, totalização e essência. 

Linhas que fazem nascer os acontecimentos, os acasos. Linhas que não sinalizam um fim, mas 

um caminho. Linhas que nos transformam, linhas que se transformam, linhas que penetram 

umas nas outras, somos apenas elas, uma espécie de desterritorialização absoluta, a vida se 

passa nas linhas, nas linhas de fuga, só podemos traçá-las na própria vida. E a linguagem deve 

segui-las: “pintamos o mundo sobre nós mesmos e não a nós mesmos sobre o mundo” 

(DELEUZE, 2012, p. 79). 

“A leitura seria o gesto do corpo” (BARTHES, 2004, p. 33): Ler esse corpo que dança é 

abrir-se ao movimento contido na metamorfose do ser, habitar as ressonâncias silenciosas, a 

urgência de ouvir ao mundo, fazer surgir as múltiplas inquietações e desejos. Dança é aquilo 

que me dança, é o movimento da dinâmica das próprias transformações. É a potência do gesto 

anunciando o que está por se transformar, acordos provisórios em constante devir. Se gira a 

dançarina é porque traz o nela o anseio de se desfazer, gestos desdobrados. É o movimento 

como princípio para se pensar a realidade, é ela essa própria transitoriedade. Se o corpo da 

                                                           
2 “O que faz sofrer a linguagem é a ideologia” (BARTHES, 2007, p. 91).  
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dançarina gira é porque faz surgir nele o movimento que imprime as potências dos seus desejos, 

não apenas buscando sair da imobilidade, mas cintilando outros encontros possíveis, 

procurando novas velocidades. Assim, faz surgir uma dança que ampara uma trajetória sempre 

a se desdobrar. Um feito dançarino que se desdobra no corpo cujo movimento é simplesmente 

anunciar o outro, “guardando do eu apenas a memória da produção de um sempre-outro” 

(TIBURI E ROCHA, 2012, p. 158). 

“O que pode nos reter por um instante é a marca do desejo – ou do não- desejo – que 

está no interior da leitura” (BARTHES, 2004, p. 34). Ao lermos esse corpo a dançar, vemos 

nele inscrito a própria experiência da vida. Faz assim a dançarina brotar a potência do corpo 

quando inscreve-se nos movimentos dançados. Um corpo que se anuncia por uma intensidade 

que o ancora nas suas múltiplas manifestações, fruto da experimentação e dos devires 

(DELEUZE, 2002). Assim, o que nos prende nessa dança é a marca do desejo, uma poética das 

intensidades. É assim que faz surgir a dançarina a sua condição criadora. O corpo a dançar é o 

corpo sem órgãos de Deleuze, corpo capaz de circular “[...] entre as superfícies que o 

estratificam e o plano que o libera” (DELEUZE & GUATARI, 1996, p. 22). E se põe-se a 

dançarina a dançar é porque imprime nela os desejos, afinal, “o CsO é desejo, é ele e por ele 

que se deseja [...]. Há desejo toda vez que há constituição de um CsO [...]” (ibid, p. 26). O corpo 

sem órgãos acena para um fluxo de vida não orgânico que atravessa todo o corpo, trata-se de 

uma definição intensiva do corpo, uma espécie de primazia da força sobre a forma (LINS, 

2012). Nunca se chega ao corpo sem órgãos, pois, ele é fruto de cada encontro, portanto nada 

fixo, nem definido. No momento em que se constitui um corpo sem órgãos há desejos, um corpo 

sem órgãos é desejo. Nele apenas intensidades circulam, ele produz e faz passar as intensidades 

– neste sentido, ele é anterior à organização dos estratos. 

Leituras das paisagens de intensidades que nos projetam a outras geografias, geografias 

flutuantes... É o corpo dançado fruto dos desejos que circulam, portanto, uma poética dos 

desejos capaz de provocar vibrações, suscitando movimentos ímpares. É o corpo se compondo 

no jogo das metamorfoses, como bem o faz o próprio poeta. É o corpo, puro estado de desejo, 

atravessado pelo anseio de se agenciar: “o desejo cria agenciamentos, mas o movimento de 

agenciar abre-se em direção a novos agenciamentos. Cria novas conexões entre materiais 

heterogêneos, novos nexos, outras vias de passagens da energia [...]” (GIL, 2001, p. 70). É 

essencial acionar as potências dos desejos, desejar é agenciar. Paisagens dançantes que, 

portanto, fluem nos possíveis agenciamentos do corpo. O corpo a dançar constitui-se nesse 

espaço já propício para que os desejos circulem, acionando potências, circulando intensidades... 

O corpo nesse ímpeto pelo desejo assemelha-se à poesia, descobrindo um novo mundo dentro 

do mundo conhecido. 

Assim, “o corpo será, antes de mais, o que pensamos, o que ele pensa por si, o lugar onde 

se aceita que ele nos leve” (LOUPPE, 2012, p. 88). Não há um corpo, o que há é o múltiplo 

num único corpo. Há no corpo do bailarino uma espécie de experimentação de 

desmembramento, desarticulações, distensões, metamorfoses, enfim, uma multiplicidade de 

corpos virtuais (GIL, 2001), é o múltiplo que coexiste num só corpo. “Abrir o corpo é abrir 

espaço de agenciamento de fluxos de intensidades, para que estes fluam [...]” (GIL, 2004, p. 

10). Um atravessamento, agenciamentos, uma travessia em direção às multiplicidades 

possíveis. É assim que o corpo agencia-se com o mundo, encontros, “sempre encontros. 

Matéria-prima do corpo, tal asserção nos leva a Espinosa: é só num encontro que um corpo se 

define” (LINS, 2012, p. 77). Paisagens de intensidades... 

E se agencia-se o corpo dançante um movimento de desterritorialização se insurge, 

experimenta novos fluxos de intensidades: “um agenciamento tem pontas de 

desterritorialização [...] ele tem sempre uma linha de fuga, pela qual ele mesmo foge” 
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(DELEUZE, 2014, p. 154). É assim que pelo fluxo dos desejos a dançarina desterritoriaiza-se, 

fazendo escoar suas enunciações, metamorfoseia-se. O corpo é atravessamento de intensidades, 

de fluxos, sendo um constante reterritorializar-se. 

Por fim, se há algum saber que um corpo a dançar pode inspirar a Educação trata-se do 

que pode ser impelido aos lugares inesperados, do que pode a Educação estar aberta. Assim, há 

nela sempre uma flexibilidade a ser traçada, sempre uma nova leitura da realidade, nova 

perspectivas acerca da Educação. Trata-se de acionar nela as potências dos deslocamentos, dos 

riscos... Fazer brotar nela as experiências de cada aluno e acolher o processo de metamorfose 

implícito, os inúmeros agenciamentos possíveis, a potência do encontro na Educação. Fazer 

brotar os desejos e sempre a ouvir a sua enunciação. Acolher as diferentes travessias de cada 

um. O movimento na sua capacidade de mobilizar a Educação! Dançar na maleabilidade do 

espaço educacional. Outras paragens possíveis, acolher as forças invisíveis da Educação, uma 

Educação que não cessa de ser reinventada.  
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CONSULTA AO DICIONÁRIO: USO EFETIVO E EFEITO DE USO EM 

SALA DE AULA 

 

Silmara Regina Colombo1 

Ana Lúcia Horta Nogueira2 

 

As palavras têm a cor, o cheiro, o gosto da terra em 

que circulam, da casa em que habitam.  

O dicionário é apenas o espaço onde elas esperam 

que as apanhemos para levá-las até nossas moradas.  

Irandé Antunes 

 

Introdução 

 

Considerando-se a importância dos dicionários escolares como material didático para o 

ensino de língua materna e a presença em todas as escolas públicas brasileiras de obras 

lexicográficas distribuídas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)/Dicionários, 

delineamos como objeto de estudo, a análise da forma como os alunos se utilizam de tais obras 

a partir de sugestões do Guia Dicionários em Sala de Aula, manual que acompanha os acervos 

lexicográficos do PNLD/2012. Sendo assim, foram acompanhadas em atividades de consulta 

ao dicionário realizadas em sala de aula, duas turmas de 5º ano do ensino fundamental (EF), de 

uma escola pública do interior paulista, tomando para análise situações reais de interação entre 

alunos e os dicionários a eles direcionados.  

Ao tomar o dicionário como exemplo de material didático associado à descrição da língua 

materna, consideramos como positivo o efeito de uso que um dicionário pode proporcionar para a 

ampliação do conhecimento: tirar dúvidas ortográficas, dar definições, indicar contextos de uso, 

entre outros. Apesar do dicionário ser um instrumento extremamente útil ao processo ensino-

aprendizagem de língua materna, ainda pouco se sabe sobre as obras lexicográfica distribuídas às 

escolas brasileiras pois faltam no Brasil pesquisas sobre dicionários escolares que possam delinear 

parâmetros para a avaliação dos acervos distribuídos pelo PNLD. O que nos propusemos a 

demonstrar nesse artigo foi o uso efetivo e o efeito de uso dessas obras em sala de aula. 

Com relação às sugestões do manual, pudemos observar que as atividades sugeridas conduzem 

para além do tradicional uso do dicionário para tirar dúvidas de ortografia e buscar significados 

desconhecidos, propondo atividades criativas e atrativas que, no entanto, nem sempre se concatenam 

com as próprias obras do acervo que acompanham, por seu limitado número de verbetes. 

Para chegarmos a tais conclusões consideramos pertinente a apresentação de um breve 

histórico do PNLD-Dicionários, bem como a definição do que entendemos por uso efetivo e 

efeito de uso das obras lexicográficas nas escolas públicas brasileiras, por meio da 

exemplificação de duas atividades propostas no guia Dicionários em Sala de Aula e realizadas 

com alunos do 5º ano do EF. 

 

PNLD Dicionários 

 

Desde 1985 o PNLD distribui livros didáticos para as escolas públicas e, em 2001, incluiu 

nessa distribuição os dicionários que são objeto de análise neste artigo. A inclusão de 
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mailto:silmaracololmbo@usp.br
mailto:alhorta@hotmail.com


CONSULTA AO DICIONÁRIO: USO EFETIVO E EFEITO DE USO EM SALA DE AULA 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.238-243, SET.DEZ.2016 239 

dicionários foi considerada pertinente ao programa pois o “conhecimento sistematizado sobre 

o léxico que o dicionário proporciona tem um papel relevante a desempenhar na (re)construção 

escolar do conhecimento sobre a língua e a linguagem” (RANGEL, 2012, p. 18). 

Inicialmente as obras lexicográficas eram avaliadas pelos professores, nos mesmos 

moldes das opções disponibilizadas para o livro didático. Após a escolha entre as obras pré-

selecionadas era distribuído um minidicionário por aluno do ensino fundamental (2001 a 2004). 

Na edição de 2006 houve a reformulação do programa que se manteve na edição de 2012. Os 

acervos foram formados por avaliadores do Ministério de Educação e Cultura (MEC) e 

chegaram às escolas prontos, direcionados às turmas de ensino fundamental e médio em quatro 

tipos diferentes de acervo, assim compostos no PNLD/2012: 

 

 Tipo 1 – de 500 a 1000 verbetes - para o 1º ano do EF (três volumes/títulos);  

 Tipo 2 – de 3000 a 15000 - do 2º ao 5º ano do EF (sete volumes/títulos);  

 Tipo 3 – de 19.000 a 35.000 – Ciclo II do EF, 6º a 9º ano (cinco volumes/títulos);  

 Tipo 4 – de 40.000 a 100.000 - para o ensino médio (quatro volumes/títulos). 

 

Ou seja, dentro do PNLD/2006 e 2012 foi considerado mais ajustado às demandas 

escolares, distribuir acervos formados por dicionários diferentes: 

 
Apostou-se, então, que as diferentes abordagens do léxico e as diferentes 

concepções de dicionários presentes nos acervos contribuiriam de forma 

significativa para uma exploração pedagógica do gênero, além de estimularem 

a curiosidade do aluno propiciando uma percepção efetiva dos limites e 

possibilidades de cada título do acervo (RANGEL, 2011, p. 49). 

 

A aposta em diferentes títulos que ‘contribuiriam’ para o melhor envolvimento com o 

acervo, tanto de professores quanto de alunos, no entanto, não se confirmou. No novo formato, 

os acervos já chegam prontos às escolas, sem a participação dos professores na escolha dos 

títulos, o que gera a principal queixa por parte dos docentes, além da quantidade limitada de 

volumes disponíveis para cada turma. Já os alunos apontam empecilhos na utilização dessas 

obras pelo reduzido número de entradas nos dicionários de Tipo 2. O acervo direcionado ao 5º 

ano compõe-se por sete títulos com número de verbetes variando entre 5.400 e 14.790 verbetes. 

Durante a aplicação das atividades, os alunos do 5º ano do EF tiveram disponíveis tanto os 

dicionários do acervo de Tipo 2, como os antigos Mini Aurélio (FERREIRA, 2001) distribuídos 

nos primeiros anos do PNLD/Dicionários (2001 a 2004) e ainda existentes na escola, permitindo 

assim que o número de entradas do atual acervo não fosse um empecilho para a análise das 

atividades do guia Dicionários em Sala de Aula que passam a ser exemplificadas. 

 

Uso efetivo dos dicionários 

 

Entendemos que o uso efetivo dos dicionários acontece quando são utilizados como 

instrumento de apoio no processo de aprendizagem, seja de língua materna ou de outro 

componente escolar, proporcionando descoberta de novos conhecimentos e incentivando a 

autonomia e a pesquisa.  

Por serem ilustrados e com projetos gráficos diferenciados, esses dicionários inicialmente 

despertaram a curiosidade dos alunos, que os exploraram como se fossem uma enciclopédia 

divertida, com suas seções de advinhas, piadas, desafios, provérbios... No entanto, quando 

devem buscar por verbetes específicos para a realização das tarefas, os alunos do 5º ano 
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começam a perceber que na maioria das vezes é necessários consultar vários títulos disponíveis 

até localizarem o que procuram. 

Quando ainda não dominam totalmente a ordem alfabética e/ou não estão seguros quanto 

a esse domínio, os alunos insistem em procurar por palavras que muitas vezes os dicionários 

não registram, ocasionando uma grande perda de tempo gerada pela dúvida sobre a ausência da 

palavra ou a dificuldade em encontrá-la (COLOMBO, 2014). Essa desorientação sobre a 

existência ou não da palavra no dicionário foram queixas constantes dos alunos que, sempre 

que possível, preferiam utilizar um minidicionário.  

O PNLD/Dicionários foi concebido como material complementar a todas as disciplinas 

curriculares, visando exemplificar essa característica, a atividade “Lista-temas” (RANGEL, 

2012, p. 61) foi modificada a fim de contextualizar o conteúdo de uma aula de ciências em que 

os alunos estudavam sobre partes das plantas. Dado um conjunto de palavras representando 

partes comestíveis de vegetais, a tarefa consistia em organizá-las em seis grupos diferentes: 

raiz, caule, folha, fruto, raiz e semente. 

 

 

Figura 1: Caderno da aluna C. (5ºB) com as palavras a serem organizadas em seis categorias: raiz, caule, folha, 

flor, fruto e semente, em 17/04/2015. 

 

Apoiados na atividade de consulta como uso efetivo do dicionário, os alunos precisam 

interpretar os verbetes para categorizá-los, o que em algumas situações exige leituras mais 

atentas e releituras. Por exemplo, em maçã os alunos identificam facilmente a categoria da 

palavra ao lerem “sf. O fruto da macieira” (FERREIRA, 2001), porém, ao depararem-se com a 

definição da palavra alcaparra no mesmo dicionário, encontram “sf. Botão floral da 

alcaparreira”, o que exige a identificação da categoria baseada na relação semântica floral/flor, 

além da exclusão de outros sentidos possíveis a botão.  

De acordo com Ilari (2011), nenhuma palavra é completamente estranha se estiver 

contextualizada em um texto de língua conhecida. Assim, mesmo que o leitor não chegue a uma 

definição exata da nova palavra, chegará muito próximo pois o falante tem consciência de que 

as escolhas léxicais dependem do contexto. Por este motivo, ao ler botão floral, o aluno não irá 

pensar em ornamento de vestuário ou peça de aparelhos eletrônicos. 

As mesmas abstrações são necessárias para a devida interpretação da palavra canela que 

será encontrada em duas entradas do dicionário e, na acepção adequada ao tema da atividade, 

o aluno lerá “sf. Bot. Árvore laurácea de casca odorífera usada como especiaria” (FERREIRA, 
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2001). A definição traz palavras do vocabulário ativo do aluno – árvore e casca – e outras que 

provavelmente lhes são desconhecidas – laurácea, odorífera e especiaria. Diante da dúvida 

sobre a categoria da palavra, o consulente pode recorrer às remissivas das palavras 

desconhecidas ou tentar a interpretação a partir dos vocábulos que conhece, inferindo o sentido 

que busca a partir da relação entre casca/tronco/caule. 

Sobre as inferências, Antunes (2012) defende que, em atividades de leitura, o uso do 

dicionário seja posterior ao empenho do leitor valendo-se do contexto para identificar o possível 

sentido, já que não é o sentido de cada palavra em particular que atribui unidade ao texto e sim 

a rede de sentidos criada pelo conjunto de palavras. O próximo passo na aquisição do léxico é 

aprender a inserir as palavras na rede de sentidos que lhes são possíveis, ou seja, aprender a 

usar a palavra de forma que seja observável o efeito de uso dos dicionários nesse aprendizado. 

 

Efeito de uso dos dicionários  

 

Por efeito de uso entendemos os benefícios advindos do uso frequente do dicionário e seus 

efeitos no aprimoramento do aluno como escritor. Como proposta para utilizar a palavra pesquisada, 

selecionamos a atividade “Na borda do campo lexical” (RANGEL, 2012, p. 65) que propõem 

mostrar ao aluno que não existem sinônimos perfeitos, o que se faz de forma lúdica e produtiva. 

São apresentadas algumas palavras, sempre com letras faltando, que os alunos deverão completar 

com a ajuda do dicionário, tendo como dica apenas que são palavras relacionadas entre si: 

 

 

Figura 2: Caderno da aluna M. E. (5ºB), em 18/05/2015. 

 

A ludicidade do jogo de letras em que uma palavra puxa a outra agradou muito aos alunos. 

Primeiro foi preciso se arriscar para decifrar um dos enigmas. Por exemplo, se o aluno começa 

pela palavra de número 9, porque encontrou no dicionário o verbete - “líber sm. Bot. Tecido 

condutor da seiva orgânica” (FERREIRA, 2001, p. 425) – perceberá o equívoco pois a definição 

não permite completar nenhuma outra palavra. Já se procurar pelo verbete trabalho, tentando 

completar o enigma de número 3, encontrará tarefa, serviço e labuta, que completam 
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respectivamente as lacunas 2, 4 e 5; em labuta encontrará labor e se utilizará das remissivas até 

completar todas as palavras. 

Até aqui foram trabalhadas as palavras em “estado dicionário” (ANTUNES, 2012, p. 

137), no entanto, não há sinônimos perfeitos em uma língua. Na segunda etapa desta atividade 

surge sua melhor contribuição para a progressão lexical do aluno, ao propor que se completem 

frases com esses aparentes sinônimos. Dependendo do contexto da frase, o aluno perceberá que 

uma palavra é mais adequada que outra: 

 

 

Figura 3: Caderno da aluna M. E. (5ºB), em 18/05/2015. A letra “d” refere-se a versos do hino oficial do 

município, portanto era conhecido dos alunos. Na letra “g” guiaram-se pela rima. 

 

São raras as divergências entre as respostas dos alunos porque, como explica Antunes 

(2012), a escolha das palavras não é aleatória, se rege por critérios da “costumeira vizinhança”, 

formando uma espécie de conjunto recorrente em que as palavras tendem a ter suas companhias 
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preferidas. Assim, dificilmente um aluno completaria a primeira frase com as palavras ofício, 

cargo ou ainda labor. Da mesma forma ninguém diz que “Medicina é uma labuta respeitada” 

ou que “Minha profissão em casa é alimentar o gato”. Embora em “estado dicionário” sejam 

todas palavras sinônimas, essa atividade explora o efeito de uso das mesmas mostrando que o 

dicionário apresenta um leque de opções mas não regulamenta a forma de falar. 

 

Conclusão 

 

Como instrumentos culturais de registro e de legitimação de uma determinada norma de 

linguagem, os dicionários adquirem para o aluno o valor de um código incontestável de prescrição, 

onde ele espera encontrar todas as palavras que precisa, mesmo que seja alertado sobre a 

impossibilidade de um mesmo dicionário comportar todo o registro lexicográfico de um idioma.  

Apesar de ainda necessitar de ajustes, é incontestável que houve uma tentativa de 

adequação dos parâmetros do PNLD/Dicionários às necessidades dos alunos nas edições de 

2006 e 2012. O que a experiência descrita demonstrou é que os minidicionários, com maior 

número de verbetes, estão mais adequados às tarefas propostas aos alunos pesquisados que os 

dicionários ilustrados do Tipo 2. Já as atividades propostas pelo guia Dicionários em Sala de 

Aula mostraram-se produtivas no desenvolvimento do uso efetivo e do efeito de uso do léxico, 

porém, acompanhadas de dicionários nem sempre adequados a elas. 

Se por parte dos governantes a inclusão de dicionários monolíngues no PNLD aponta indícios 

da intenção de melhorar a qualidade do ensino de língua materna, a ausência de pesquisas centradas 

na perspectiva do consulente impossibilita a definição de parâmetros consistentes que estejam 

adequados ao perfil do aluno. O que podemos concluir é que a pesquisa lexicográfica pedagógica 

no Brasil não se encontra em estado de inércia, embora ainda haja vários passos a serem dados. O 

que pretendemos com esse estudo foi contribuir para o avanço na caminhada. 
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MIL FUTUROS DESEJÁVEIS: UMA PROPOSTA DE CRIAÇÃO 

COLABORATIVA E LEITURA COMPARTILHADA 

 

Jaqueline Conte1 

 

Mil Futuros Desejáveis é um projeto de desenvolvimento de novos formatos e propostas 

em literatura infantil, que valorizam o papel do leitor, por meio de sua participação no processo 

de criação e na interação com outros leitores. A proposta é possibilitar uma leitura 

compartilhada, divertida e interativa, a partir de um livro em formato de cartas de baralho, que 

permite experiências diversas, no ler e reler, uma vez que escolhas feitas pelas crianças levam-

nas a diferentes finais, com roteiros escritos a partir do imaginário infantil captado em oficinas 

de ideação de histórias. A seguir, detalharemos os processos e o contexto. 

 

Primeira fase – oficinas 

 

A primeira etapa que possibilitará o desenvolvimento do livro materializa-se nas oficinas 

de ideação de histórias, realizadas com crianças de 4 a 8 anos. Até o momento 200 crianças 

participaram das oficinas, em espaços como escolas de educação infantil e ensino fundamental, 

bibliotecas e festas literárias. 

Sabemos que crianças nas diferentes idades compreendidas na faixa etária escolhida 

vivenciam etapas de desenvolvimento diversas. No entanto, acreditamos que a proposta, tanto 

na forma como no conteúdo, desperte o interesse geral. Indício disso é a participação ativa das 

crianças, independentemente da idade, nas oficinas realizadas.  

Na abertura dessas oficinas, após uma breve apresentação da facilitadora/autora e das 

crianças, é exibido o trecho inicial de uma animação2, com o que seria o começo do livro, 

batizado de “Wilbor, o astronauta”. Nela aparece a primeira escolha que o personagem (e o 

futuro leitor) deverá fazer e que determinará o motivo pelo qual o menino Wilbor vai conhecer 

um novo planeta: fazer novos amigos; saber como os moradores tratam a água; aprender a falar 

a língua; ou comprar pedras locais; o que representa, respectivamente, as dimensões social, 

ambiental, cultural e financeira/multivalor estabelecidas pela Fluxonomia 4D, abordagem que 

inspirou o projeto e que será tratada na sequência. 

 Após a animação, as crianças, preferencialmente organizadas em grupo de dez e 

sentadas em círculo, são convidadas a imaginar o que o personagem faria se escolhesse um 

daqueles motivos para explorar o planeta. Antes, fazem um combinado: só responde à 

pergunta a criança que estiver com o mascote – um boneco, o Wilbor, feito de tecido. Essa 

é uma forma de facilitar a compreensão e a gravação das falas das crianças, evitando vozes 

sobrepostas. 

 Em cada oficina, a facilitadora escolhe um ou dois motivos, dos apresentados na 

animação, para desenvolver com as crianças, a partir de um roteiro preestabelecido de 

perguntas. Por exemplo, se a oficina tratar do aspecto cultural, as crianças responderão a 

questões como: Como Wilbor fez para se comunicar com os moradores daquele planeta? O que 

a língua tinha de diferente? Como ele fez pra aprender a língua? 

A partir das respostas, é possível registrar o que povoa o imaginário das crianças e o que 

pode servir de ponto de partida para a redação do roteiro que se materializará no livro. 
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2 Animação disponível em: <https://drive.google.com/open?id=0B-dV7nHysp5ndzhubDczY3NpT2s>. 
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Ao final da oficina, as crianças são convidadas a desenhar o personagem ou o que a 

imaginação lhes sugerir, imagens que mostram muito sobre o que as crianças pensam e 

valorizam e que também constituem importante material de pesquisa e inspiração.  

 

Segunda fase – organização e transcrição  

 

Depois da oficina, passamos à etapa de organização de dados: as anotações e áudios são 

transcritos, as fotografias e vídeos, baixados, os desenhos, escaneados, e alguns registros autorizados 

do evento, divulgados na página do projeto no facebook3. Nas transcrições são marcadas as 

afirmações que a autora considera mais interessantes para o roteiro ou as que são recorrentes em 

relação às oficinas anteriores. Também anota-se no mesmo arquivo “insights” inspirados em algumas 

ideias e respostas. Todo esse material é usado, então, na terceira fase do projeto. 

 

Terceira fase – roteiro, redação, projeto gráfico  

 

Na terceira fase, após sistematizado o material, chega a hora de escolher o que pode 

ser aproveitado para o desenvolvimento do roteiro. É certo que não é tudo que se pode 

aproveitar e que muito se exigirá da capacidade de síntese, transposição de ideias e criação 

de novas soluções por parte da autora. Os maiores desafios desta etapa - que é a fase em 

que se encontra atualmente o projeto - é criar histórias interessantes que se enquadrem nos 

seguintes requisitos: 

 

 contemplar as quatro dimensões: social, cultural, ambiental e financeira/multimoedas. 

 desenvolver tramas interessantes para as idades propostas, com textos curtos - que não 

devem exceder 300 caracteres por página/carta ilustrada (o esboço de projeto gráfico prevê 

cartas de tamanho 10x15cm). 

 resolver as tramas em poucas cartas. A primeira carta de escolhas tem quatro opções, cada 

qual explorando uma das dimensões da Fluxonomia 4D. A partir de uma das escolhas 

(ramos), as histórias se desenvolvem com mais outras cartas com duas opções cada, que 

direcionam o leitor a este ou àquele final. No total, serão 16 finais diferentes, em um baralho 

de quase 60 cartas. Cada história completa contida na grande história de Wilbor será contada, 

assim, em apenas sete cartas, o que exige grande capacidade de síntese e criatividade, para 

que as tramas despertem o interesse da criança e que ela queira ler diversas vezes, sozinha 

ou com diferentes amigos. 

 viabilizar projeto gráfico e ilustrações interessantes, em papel ou outro material mais durável 

do que num livro comum, uma vez que as cartas serão muito manuseadas. 

 

                                                           
3 <https://www.facebook.com/milfuturosdesejaveis>. 

https://www.facebook.com/milfuturosdesejaveis
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Figura 1: Ideia inicial de projeto gráfico. Arquivo pessoal. 

 

Quarta fase – testes, ajustes e produção editorial 

 

Propõe-se com esse projeto que o livro em formato de cartas, com ilustrações coloridas e 

diferentes histórias e finais, determinados pelas escolhas das crianças, seja lido da seguinte 

maneira: crianças não-alfabetizadas ou com dificuldade de identificar números contarão com a 

ajuda dos pais, professores ou outros facilitadores; crianças já alfabetizadas poderão ler 

sozinhas ou em grupos. 

Propõem-se que a leitura com interação em grupo seja feita da seguinte forma: faz-se um 

círculo e um dos leitores distribui as cartas entre as crianças participantes, com a face que 

contém o texto virada para baixo. Na parte de cima ficam os números. As crianças organizam 

as cartas recebidas em ordem crescente de numeração. A criança que recebe a primeira carta 

começa a ler em voz alta. Quando uma carta indica outra, a criança que a porta continua a ler a 

história. Enquanto isso, quem leu a primeira carta a coloca no centro, com o texto voltado para 

cima, procedimento que deve ser repetido com todas as cartas já lidas, postadas lado a lado. 

Quando existe escolha, o leitor opta por uma das opções, quem tem a carta indicada continua a 

ler, e assim por diante. Sempre que uma história termina, as crianças podem redistribuir o 

baralho todo - ou apenas as cartas que estão no centro da mesa - e voltar a ler o livro, começando 

sempre da primeira carta numerada. 

Com a proposta, espera-se que as crianças possam identificar os números, treinar a leitura 

em voz alta, interagir com familiares e amigos e se divertir. A leitura, que costuma ser uma 

atividade primordialmente solitária ou de um leitor unidirecional (o professor ou o pai que lê), 
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passa a ser uma experiência coletiva e de interação real, em meio físico, num mundo que hoje 

virtualiza as relações; uma experiência de leitura colaborativa materializada por meio de cartas 

com histórias que possam divertir, provocar empatia e - por que não? - emocionar. 

A obtenção ou não desses resultados será aferida por meio de teste feito com um boneco 

do livro e aplicado a grupos de crianças com as mesmas idades dos grupos de ideação de 

histórias. Nesse momento poderão ser verificadas eventuais falhas e até redefinida a idade-alvo 

do produto. Após possíveis ajustes e a finalização do modelo, buscar-se-á a devida publicação 

e distribuição do produto editorial. 

 

Histórico do projeto e a Fluxonomia 4D 

 

Mil Futuros Desejáveis nasceu como projeto de conclusão do curso de especialização em 

Economia Criativa e Colaborativa, realizado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM Sul) e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), em 2015, em 

Curitiba (PR). Inicialmente, era apenas uma proposta. Não se exigia que os projetos fossem 

efetivamente executados na prática pelos alunos da pós-graduação; apenas deveriam ser 

propostas que contemplassem a lógica da economia criativa e colaborativa e da Fluxonomia 

4D, que estudamos no curso. Apostando na ideia, no entanto, resolvemos dar continuidade ao 

projeto e iniciar as oficinas, que passaram a ser desenvolvidas com crianças de 4 a 8 anos, em 

diferentes espaços e cidades4. 

A linguista e professora de Economia Criativa e Colaborativa, Patrizia Bittencourt 

Pereira, assim define a Visão 4D e a Fluxonomia 4D: 

 
A Visão 4D é o nome criado pela futurista Lala Deheinzelin para um modelo 

de visão de mundo que ajuda a reconhecer e viabilizar as coisas que temos e 

temos acesso – que chamamos aqui de recursos – em quatro diferentes 

perspectivas – que chamamos dimensões: cultural, ambiental, social e 

financeira. [...] A Fluxonomia 4D é o nome dado à combinação de estudos de 

futuro com as quatro economias exponenciais: economia criativa (potencial 

dos ativos intangíveis, habilidades e competências), economia compartilhada 

(potencial de espaços e tecnologias), economia colaborativa (potencial que 

emerge das relações entre as pessoas) e economia multivalor (potencial de 

dispositivos para além do financeiro, moedas alternativas, etc). É a Visão 4D 

em ação, por meio de projetos, iniciativas e ações de pessoas em rede. A 

Fluxonomia permite realizar mais e melhor, viver em um mundo abundante e 

rico em oportunidades de ação e tornando concretos resultados não apenas 

tangíveis (um produto, dinheiro...), mas também intangíveis, como tempo, 

experiência, emoção, reputação, valores. (PEREIRA, 2016, Ficha Técnica) 

 

Ou seja, a Fluxonomia 4D permite que identifiquemos como recursos e que valoremos 

(atribuir valor a, mensurar) o que temos ou o que temos acesso, nas dimensões cultural 

(atributos, valores, habilidades), ambiental (espaços, matérias-primas, equipamentos, 

ferramentas tecnológicas), social (relacionamentos, redes, contatos, parceiros, instituições) e 

                                                           
4 Foram realizadas (até o momento) 12 oficinas de ideação de histórias, com 200 crianças, em Curitiba (PR), no 

Rio de Janeiro (RJ) e em Maringá (PR), nos seguintes espaços, cada qual viabilizando a organização de um ou 

mais grupos: residências da autora e de amigos, Escola Trilhas, II Festa Literária de Maringá, Biblioteca Pública 

do Paraná (com alunos da Escola Estadual Campo Mourão), Colégio Marista Santa Maria e Centro de Educação 

Infantil Itacolomi-Sabará.  
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financeira/multivalor (fontes de recursos, voluntariado, trocas), utilizando todos esses recursos 

para viabilizar projetos e empreendimentos mais sustentáveis e completos. 

No projeto Mil Futuros Desejáveis, a visão da Fluxonomia 4D é aplicada tanto na 

concepção como no processo. Ele é criado colaborativamente (ativando a economia 

colaborativa e a dimensão social), num processo que envolve a utilização de espaços e recursos 

já existentes e acessíveis, como escolas e bibliotecas, seus equipamentos e recursos humanos 

(aqui envolvendo a economia compartilhada/ dimensão ambiental e a economia criativa/ 

dimensão cultural – ideias, conhecimentos e know-how de professores e crianças) e o 

envolvimento dos diversos atores no projeto é voluntário, deixando-se de gastar recursos 

financeiros e acrescentando-se valor cultural com a realização da atividade, num exercício de 

ganha-ganha – à autora é dada a oportunidade de desenvolver o projeto naquele ambiente e à 

escola/alunos é dada a oportunidade de vivenciar uma atividade diferente e de participar da 

construção de um produto cultural que se espera relevante (economia multimoedas/ dimensão 

financeira/multimoedas).  

Além disso, o roteiro das oficinas e do próprio livro contempla a reflexão sobre as quatro 

dimensões. A construção da história parte de quatro roteiros de perguntas que são feitas às 

crianças, cada qual contemplando uma dimensão. Quando perguntamos como Wilbor aprendeu 

a língua, por exemplo, estamos explorando a dimensão cultural; quando questionamos como o 

personagem conheceu os moradores do planeta e se fez um melhor amigo, ou como os idosos 

eram tratados naquele planeta, nos referimos à dimensão social; quando indagamos se lá usava-

se dinheiro para conseguir determinadas coisas e como Wilbor fez para conseguir pedras 

daquele local para levar para a Terra, introduzimos pensamentos vinculados à questão 

financeira e às possibilidades multimoedas; da mesma forma, quando perguntamos sobre como 

os moradores tratam a água ou o que fazem com o lixo, tratamos da dimensão ambiental.  

 

Reflexões finais 

 

Como o projeto ainda não está finalizado, não podemos afirmar se os resultados serão 

alcançados com sucesso. Partimos da premissa de que um livro feito com base no imaginário 

infantil, manifestado nas oficinas de ideação de histórias, se bem escrito e apresentado 

visualmente, gerará maior empatia com o público a que se destina. Também temos a expectativa 

de que o formato criado - livro em cartas com vários caminhos e finais para o personagem – 

seja bem recebido e que sua lógica funcione na prática. Mas o que nos é ainda mais caro, e 

esperamos que seja comprovado ao final, é que o livro realmente possa ser mecanismo de 

interação entre as crianças, uma interação real, de presença física, por meio da literatura e da 

leitura compartilhada.  
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PALAVRAS-CHAVE E LIVROS DE LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 

Priscila Kaufmann Corrêa1 

  

O historiador Raymond Williams publicou, em 1976, um livro intitulado Palavras-

chave2, reunindo diferentes palavras que tiveram seu significado modificado ao longo do 

tempo. Com isso, o autor dá uma dimensão nova para as palavras e seus usos e abre para 

problemas teóricos que dizem respeito a diversas áreas.  

Este trabalho pretende refletir sobre algumas palavras-chave presentes nos livros de 

literatura infantojuvenil de autoria da Condessa de Ségur, Louisa May Alcott e Maria Clarice 

Marinho Villac. Atentar para o uso destas palavras no interior dos textos, auxilia na 

compreensão da finalidade educativa deles, uma vez que estes textos se dirigem a um público 

que se supõe em formação. Também serão analisadas as palavras-chave dos textos adaptados 

por Herberto Sales para os livros da Condessa de Ségur e de Louisa May Alcott. 

O estudo aqui desenvolvido busca entender a relação destas palavras-chave dentro do 

próprio texto. Trata-se se palavras-chave que se consolidaram no século XIX e que continuam 

em voga no século XXI. Por se tratar de livros para a infância e a juventude, elas tratam da 

infância na sua relação com a família, a educação e a religião. Nesta relação existem palavras 

e situações que contribuem para a construção de valores.  

A Condessa de Ségur começou a publicar seus livros na década de 1850, na França, 

Louisa May Alcott publicou seus livros dedicados ao público jovem na década de 1860, nos 

EUA e Maria Clarice Marinho Villac publicou seus livros nas décadas de 1930 e 1940 no Brasil. 

Conhecer brevemente as trajetórias de vida destas escritoras permite compreender em que 

contexto as certa palavras foram incorporadas ao discursos dos livros, além de entender como 

chegaram a escrever e publicar seus livros em um mercado editorial que se expandia e se 

consolidava, buscando também atender a um novo público consumidor. 

As publicações escolhidas da Condessa de Ségur, é composta pelos livros Les petites 

Filles modéles (1858), Les malheurs de Sophie (1858) e Les vacances (1859)3. Os livros de 

Louisa May Alcott são Little women (1868) e Good wives (1869). Das publicações de Maria 

Clarice Marinho Villac serão analisados Cinco travessos: amiguinhos de Jesus Hóstia (1937) 

Clarita da pá virada (1939) e Clarita no Colégio (1945). Os livros foram publicados em países 

e em momentos diferentes, contudo, todos eles apresentam protagonistas femininas que 

precisam aprender a se conter e se comportar da maneira considerada adequada. 

Os livros foram forjados em parceira com editores e ilustradores, que trazem discursos 

com palavras-chave a serem guardadas pelo leitores. Nestes discursos existem a defesa de 

valores considerados importantes.  

 

Trajetórias de vida 

 

A Condessa de Ségur começou sua carreira de escritora aos 56 anos de idade, quando era 

avó. Sophie Rostopchine nasceu em São Petersburgo, na Rússia, no ano de 1799. Sua infância teria 

sido marcada pelo rigor da educação estabelecida pela mãe, a Condessa Catherine Rostopchine. A 

educação rigorosa incluía ainda a aprendizagem da leitura e da escrita em diferentes línguas, como 

o russo, francês, inglês e alemão, além de escrever nestas línguas também.  

                                                           
1 Doutoranda da Faculdade de Educação da Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: prikco@gmail.com. 
2 Keywords. 
3 Os títulos estrangeiros serão utilizados para indicar as obras originais, enquanto os títulos em português serão 

indicados para as adaptações.  

mailto:prikco@gmail.com


PALAVRAS-CHAVE E LIVROS DE LITERATURA INFANTOJUVENIL 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.250-254, SET.DEZ.2016 251 

Sophie se exilou na França juntamente com sua família em 1817 e se casou com Eugène 

de Ségur, com quem teve oito filhos (LEÃO, 2007, p. 5). O Conde de Ségur, como presidente 

Companhia dos Caminhos de Ferro do Leste, conheceu o editor Louis Hachette e indicou sua 

esposa para escrever livros infantis nas estações de trem. Seus livros inauguraram a coleção 

Bibliothèque Rose, que englobava obas de literatura infantojuvenil e que se caracterizava pela 

cor rosada das capas. A Condessa escreveu 20 obras para a coleção, discutindo com o editor 

cada uma delas. A troca de cartas poderia se tornar mais inflamada em alguns momentos, nos 

quais a escritora defendia seu texto da censura (HEYWOOD, 2008, p. 191). 

Louisa May Alcott, nos Estados Unidos, teve uma formação diferente em sua família. 

Nasceu em Germantown, na Filadélfia, em 1832 e foi a segunda das quatro filhas de Bronson 

Amos Alcott e de Abigail May Alcott. Amos Bronson, era adepto da filosofia transcendental e 

trabalhou como professor, criando escolas em diversas cidades, mas não se mostrou bem 

sucedido nestas tentativas. Louisa aprendeu a ler e escrever em casa, com o apoio do pai de da 

mãe. Também teve acesso aos livros nas bibliotecas de amigos do pai. 

Louisa May iniciou sua carreira de escritora publicando contos e poemas para jornais, sob 

diferentes pseudônimos. Em 1868 o editor Thomas Niles, da editora Roberts Brothers, sugeriu 

que escrevesse um romance para jovens. Ela escreveu então a primeira parte de Little women, 

e, por conta do sucesso, acabou escrevendo a segunda parte conhecida como Good wives. 

Louisa May Alcott ainda tentou se dedicar a uma literatura para adultos, mas acabou se 

consagrando com os livros juvenis. 

Maria Clarice Marinho Villac, por sua vez, é uma escritora brasileira, que publicou seus 

livros entre as décadas de 1930 e 1940 Nasceu em Itu (SP) no ano de 1903 e, quando criança, 

passava algumas temporadas nas fazendas de café de seus avós maternos. Aos 12 anos de idade 

Maria Clarice passou a estudar no Colégio Progresso, em Campinas (SP), um colégio interno 

para meninas. Teve aulas de costura, de piano, de francês, inglês, matemática, física, além das 

atividades religiosas.  

Após se formar casou-se com o engenheiro Dr. Paulo José Villac e perdeu o marido aos 

27 anos de idade. Se encarregou da criação dos filhos, contando com o apoio de freiras e outros 

membros da comunidade religiosa do bairro de Perdizes, em São Paulo (SP). Nos anos de 1930 

passou a publicar os livros com histórias que costumava contar aos filhos e sobrinhos.  

O primeiro livro que publicou foi Cinco travessos, em 1937, pela editora Paulinas e teve 

várias edições. O livro seguinte foi lançado em 1939, com o título de Clarita da pá virada, pela 

editora Revista dos Tribuinais, com o pseudônimo de Violeta Maria. O último livro de Maria 

Clarice, Clarita no Colégio, saiu em 1945 pela editora Cristo-Rei. Os livros cuja protagonista é 

Clarita foram relançado na década de 1980 pela Fermata e nos anos 2000 pela editora La Cruce.  

As três escritoras encontraram oportunidades de publicar seus livros. Seus percursos 

também foram permeados por obstáculos e dificuldades, porém encontraram maneiras de se 

impor e trouxeram à tona os livros com discursos permeados de palavras-chave que remetem 

ao que acreditavam sobre as relações entre a família, a infância, a educação e religiosidade.  

 

As palavras-chave 

 

Cada uma das escritoras contou com o auxílio dos editores para compor os discursos 

disseminados pelos livros, em um formato que se mostrasse atraente para os jovens leitores. No 

interior destes discursos é possível identificar palavras-chave que estão presentes ao longo dos 

textos na língua original. As palavras-chave se entrelaçam nos discursos, chamando a atenção 

acerca dos tratamento da infância e como a família, juntamente com a religiosidade e a educação 

lidam com a criança.  
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As palavras-chave são diferentes no interior dos discursos, para cada um dos livros 

analisados. O primeiro livro, Les malheurs de Sophie, reúne um conjunto de desastres que 

acontecem para Sophie. Nestes casos Sophie geralmente é punida, uma palavra-chave bastante 

frequente ao longo do livro: “Você não terá outra punição que a de não comer frutas 

cristalizadas até elas acabarem.” (SÉGUR, 1880, p. 161, tradução nossa) Por outro lado, há 

também palavras-chave que remetem a um bom comportamento esperado, como a sabedoria 

para realizar as ações consideradas corretas, como no caso: “Sophie não respondia, mas ela 

sorria com um ar satisfeito, com o qual ela queria dizer que seria definitivamente sábia.” 

(Ibidem, p. 143, tradução nossa) 

Em Les petites filles modèles, as palavras-chave são diferentes. Sophie emerge na 

narrativa com uma madrasta, que bate nela, sendo esta uma palavra-chave muito frequente: 

“[...] e apesar dos protestos e do choro de Sophie, ela começa a batê-la, até lhe doerem os 

braços.” (SÉGUR, 1858, p. 105, tradução nossa) Há palavras-chave que remetem à caridade, 

para que a criança mude de atitude por meio de um aspecto religioso: ”Sophie é viva, mal-

educada, e não possui o hábito de praticar a caridade, mas ela tem um bom coração, e ela irá 

compreender a lição que vocês dão com seu exemplo.” (Ibidem, p. 82, tradução nossa) Em Les 

petites filles modèles o discurso se refere à formação da menina. Em Les vacances, por sua vez, 

a ênfase maior se volta para a formação do menino. As palavras-chave se referem à coragem 

dos meninos que visitam a casa de Fleurville, em contraponto à covardia de certos meninos. 

Há expressões como “[...] meu pai fez coisas admiráveis de coragem e de força.” (SÉGUR, 

1861, p. 213, tradução nossa), como exemplos de homens valentes. Por outro lado há também 

meninos covardes, que não o assumem: “Você irá encontrá-lo e o fará sentir vergonha de sua 

covardia.” (Ibidem, p. 106, tradução nossa) 

Nos livros de Louisa May Alcott, as palavras-chave também indicam o que se espera da 

formação de uma jovem ou aquilo que deveria ser evitado. Na segunda parte as jovens se tornam 

adultas e quase todas se casam, fazendo uso do que lhes foi ensinado na família. Ao longo das duas 

partes de Little women, existe uma ênfase sobre a bondade que deve ser exercida constantemente. 

Na segunda parte, Good wives, há inclusive a pretensão de uma das personagens em criar uma 

escola: “[...] parecida com um lar, para meninos, que precisam de instrução, cuidado e bondade.” 

(ALCOTT, 1880, p. 579, tradução nossa) A formação pela família, no interior do lar, deveria ser 

reproduzida na escola. Outra palavra-chave frequente no livro é vaidade, um aspecto tido como 

negativo, que deveria ser evitado: “Isso vai fazer bem por minha vaidade; eu estava ficando muito 

orgulhosa de minha cabeleira.”(Ibidem, p. 201, tradução nossa) Uma das irmãs decide vender seus 

cabelos para obter um dinheiro para ajudar a família e, neste sentido, ela abre mão de sua vaidade 

para auxiliar em ações tidas como mais importantes.  

Nos livros de Maria Clarice Marinho há dois momentos nos livros da escritora. Cinco 

travessos é um registro de uma mãe sobre a criação de seus cinco filhos, sendo mais indicado para 

a leitura por adultos. Em Cinco travessos o discurso é pautado pela religiosidade católica e pela 

família, sendo a palavra-chave mais frequente a de sacrifício, no sentido de abrir mão de algo de 

que goste: “[Pedrinho diz que] Outro dia, durante a confissão, o Padre me disse para fazer um 

sacrifício de não comer doce, no sábado, por amor de Nossa Senhora: eu, então, vou fazer...” (MÃE 

BRASILEIRA, 1940, p. 43) Contudo, os filhos também são muito peraltas: “E todos [os filhos] 

sadios, alegres, barulhentos, turbulentos e peraltas, e então, volta e meia são uns beliscões daqui, 

uns safanões dali, umas palmadinhas acolá...”(Ibidem, p. 15) A mãe não se contém e acaba batendo 

neles em alguns momentos, por mais que se esforçasse para ser mais paciente.  

Em Clarita da pá virada, os discursos trazem certa dose de saudosismo e a narrativa é 

mais fluída, convidando o leitor a compartilhar as travessuras de Clarita. Trata-se de um 

coletânea de acontecimentos e traquinagens da menina. Por este seu comportamento, seu gênio 
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é muito destacado nos discursos: “Seu gênio é assim, muito vivo, turbulento, autoritário [...]" 

(VIOLETA MARIA, 1939, p. 12) O bom comportamento é muito valorizado ao longo da obra, 

em detrimento das peraltagens da protagonista: “E estas priminhas, não! São ajuizadinhas, são 

comportadinhas, nunca trepam nas árvores, nunca dão cambalhotas [...]” (Ibidem, p. 114) 

Clarita no colégio traz as vivências no colégio e também existe uma valorização do bom 

comportamento: “Ela sente em si um desejo tão grande de ser boa, bem comportada, nunca ficar 

de castigo, de não ganhar maus pontos, de não levar tantos pitos...” (VIOLETA MARIA, 1945, 

p. 29) Mais uma vez o contraponto é gênio de Clarita, que, por maior que fosse seu esforço em 

se conter, tão postura se mostra difícil: “Clarita é muito geniosa e orgulhosa também. Por 

qualquer coisinha explode.” (Ibidem, p. 122) O bom comportamento desejado e o gênio de 

Clarita emergem ao longo de todo o livro. 

 

As adaptações de Herberto Sales 

 

Herberto Sales, escritor baiano que escreveu livros para adultos, também realizou 

adaptações pela editora Tecnoprint. Os livros da Condessa de Ségur possuem palavras-chave 

diferentes, como obediência, por exemplo, em Sofia, a desastrada: “A cada desobediência de 

Sofia sucedia uma conselho da sra. De Réan, que ela prometia seguir fielmente, mas não 

seguia.” (SALES, 1970, p. 35) Ao invés de sabedoria, os pais esperavam sinceridade da 

menina: “Você bem que merecia um castigo. Em todo caso, como foi sincera, confessando tudo 

que fez, vou perdoá-la.” (Ibidem, p. 80) 

Em As meninas exemplares a obediência é mais uma vez ressaltada: “Vocês, até agora, 

minhas filhas, têm sido muito obedientes. Quero que continuem sempre assim [...]” (SALES, 1971, 

p. 156) E na adaptação Sophie é agredida, mas com palavras-chave diferentes, como palmadas e 

castigar, não fazendo menção às varas: “Ali, fora das vistas da sra. De Fleurville e da sra. De 

Rosbourg, encheu a de palmadas, para castigá-la pela falta cometida.” (Ibidem, p. 201) 

Se em Les vacances, a coragem dos meninos é destacada, em As férias é substituída por 

admiração: “Tome Paulo. Quero que guarde este pequeno presente como prova da minha 

admiração por tudo o que você fez.” (SALES, 1971, p. 123) Covardia é substituída por medo: 

“Confesso que tive medo. O comandante, porém, procurou me acalmar.” (Ibidem, p. 96)  

Em As filhas do Dr. March algumas palavras se aproximam, como no caso em ter boa 

educação: “Terei, dentro em pouco, uma moça terna, delicada, de coração firme, mais educada 

[...]” (SALES, 1969, p. 122) E vaidade emerge mais uma vez na adaptação: “O que me faz 

chorar, como uma boba, é ver o egoísmo e a vaidade que ainda existem em mim.” (Ibidem, p. 

94) As palavras-chave nas versões de Herberto Sales se aproximam, mas em geral, são 

suavizadas das obras originais, adaptando-as ao gosto do público leitor brasileiro entre as 

décadas de 1960 e 1970. 

 

Algumas considerações 

 

As palavras-chave são escolhidas para compor os discursos que procuram convencer 

acerca das representações sobre infância, família, religiosidade e educação. Em geral, as 

palavras-chave são contrapostas, trazem aspectos considerados adequados e outros rejeitados 

nos discursos, procurando deixar estas questões de forma clara para o leitor.  

As palavras-chave ganham significados diferentes no interior dos discursos nos textos 

originais e nos textos adaptados. As adaptações procuram acompanhar a juventude a seu tempo, 

havendo ainda uma intenção do autor e do editor de manter alguns valores, porém com uma 

renovação dos discursos.  
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SOBRE A PRÁTICA DA LEITURA E SOBRE O SUPORTE: O QUE 

ENUNCIAM ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO MÉDIO 

 

Fabrícia Aparecida Migliorato Corsi1 

 

Considerações iniciais 

 

As leituras realizadas pelos jovens estudantes de ensino médio em diferentes suportes 

merecem nosso olhar criterioso e investigativo à medida que apontam indícios das 

representações construídas por esses jovens leitores sobre a leitura e sobre os objetos culturais 

que elegem e evidenciam como preferenciais para sua realização. Logo, buscamos averiguar 

quais são os suportes textuais com os quais 98 jovens leitores alunos de ensino médio de escolas 

públicas têm maior familiaridade e facilidade de acesso. Poderemos ainda observar e identificar 

quais se encontram disponíveis na escola e quais estão acessíveis em seu ambiente, ainda 

observaremos quais desses suportes apontam como preferidos para uso e suas possibilidades de 

acesso. Como observamos a questão do suporte incide diretamente sobre a historicidade de seu 

aparecimento e de sua manutenção frente aos usuários. Novos suportes emergem num 

determinado momento condicionado por suas condições de produção, circulação e manutenção 

(ZILBERMAN, 2016). Para Roger Chartier a questão do suporte condiciona a maneira como o 

leitor se relaciona fisicamente com o objeto e como ele realiza suas leituras. 

 

Da disponibilidade e possibilidade de acesso ao material para leitura 

 

É evidente que a questão da acessibilidade é um fator que interfere nas possibilidades de 

leitura. Segundo Bourdieu (CHARTIER & BOURDIEU, 2009; BRITO, 2013) a leitura é um 

produto das circunstâncias sócio-históricas nas quais se produz a formação do leitor e, se todo 

leitor tiver consciência disso, pode modificar e escapar dos efeitos dessa circunstância buscando 

construir sua própria formação. Essa formação do leitor incide também sobre a disponibilidade 

e acessibilidade pois, se não há material de leitura disponível para que os jovens possam 

manuseá-los, folheá-los, utilizá-los em diferentes momentos, criar laços de familiaridades, 

despertar e incentivar o hábito e o interesse pela prática de leitura será uma tarefa árdua e 

ineficiente. É evidente que no mundo contemporâneo o ‘ser leitor’ o ‘saber ler’ é uma 

necessidade social; visto que a leitura está atrelada às muitas práticas que caracterizam o uso 

da cidadania e o processo de inclusão num determinado segmento social público ou privado. 

Para que essa prática possa ser desenvolvida e incentivada o fomento e disponibilização de 

materias de leitura são ferramentas primordiais para que o sujeito possa ter condições de se 

tornar um leitor. (BRITO, 2013) 

Contudo, estando a leitura atrelada a disponibilização e oferta de suportes de leitura, nos 

deparamos com a realidade expressa e vivenciada pela maioria dos jovens entrevistados que 

disseram não possuir condições financeiras para adquirirem materiais para realizarem leituras. 

Eles reconheceram a importância e a funcionalidade da biblioteca escolar na vida de todos os 

estudantes, assim se posicionaram: 

 

ALUNO 03: Eu acho assim que a escola aqui também devia ter uma estrutura assim pros livros, 

porque não tem tantos livros interessantes ali. Às vezes a gente vai na biblioteca ela tá fechada 
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e a bibliotecária sempre não está lá. Então, eu acho assim que devia ser mais aberto pros jovens 

também. 

(Entrevista Escola B) 

 

Os jovens se interessam pela prática de leitura e gostam de realizá-la, porém não 

encontram subsídios e respaldo da instituição de ensino, que tem por obrigação, cumprir o que 

se propõe quanto ao trabalho com o fomento das práticas leitoras. Quando a família tem 

condições financeiras de investir em material de leitura o jovem é menos prejudicado. Porém, 

sabemos que essa não é uma realidade sólida e recorrente para todos os jovens leitores.  

Alguns dos leitores entrevistados disseram aproveitar a feira de livros que acontece 

anualmente em Ribeirão Preto, SP, para buscarem o que não encontram na sua cidade ou nas 

bibliotecas. Alguns alunos têm sua biblioteca particular com obras dos gêneros que mais lhes 

agradam. 

 

ALUNO 04: Tipo, eu acho que todo mundo tem meio que sua biblioteca particular, porque no 

ano passado quando a gente foi na feira do livro, todo mundo voltou com a mochila cheia de 

livro. 

PESQUISADORA: Vocês foram à feira de livros de qual cidade? 

ALUNO 04: É, Ribeirão. 

PESQUISADORA: Ribeirão Preto? 

ALUNO 04: É! Todo mundo voltou, foi. Tem um menino na minha sala aquela coleção do gelo 

e fogo, sei lá o quê. Ele comprou todos e leu tipo, em um mês. Eu fiquei muito assustada porque 

o livro é enorme!!! Aí, é muito legal! 

(Entrevista Escola A) 

 

Algumas coleções de obras como: Percy Jackson e Gelo e fogo; além de gêneros como 

histórias mitológicas, gibis, romance, poesia, aventura e histórias de terror, foram citados pelos 

leitores durante as entrevistas como leituras que buscavam e realizavam para além do ambiente 

escolar. Segundo Brito, “o sujeito vai ler aquilo que tenha relação com o seu modo de vida, com 

suas necessidades pessoais e profissionais, com os vínculos culturais e sociais” (2013, p. 88) 

Dados coletados nos questionários apontaram maior preferência por realizarem leituras 

de gibis, HQs e textos informativos de jornais e revistas, fora do ambiente escolar.  

Observamos que a escola não está preparada para lidar com alunos leitores, uma vez que 

não aproveita esses leitores, não os incentiva, não os estimula a buscar e realizar leituras 

diferentes para além da esfera escolar. Os jovens sabem avaliar os pontos nos quais a escola 

precisa melhorar e mudar suas práticas para que possa atender suas necessidades quanto à oferta 

e trabalho em sala com as práticas de leitura: 

 

ALUNO 04: Ah, eu já acho assim, também que esse negócio de a gente não poder levar livros 

pra casa, por causa de cinco alunos, seis alunos (aluno cinco falou junto: Um às vezes) que 

pegam estragam e não devolve aí eu acho que isso é injusto com a gente porque se a gente pega 

o livro é porque a gente lê. Os professores mesmo tem perceber os alunos deles. Os professores 

conhecem os alunos que vem tá interessados a lê e os que não tá. Porque uai se um vai pegá se 

o professor vai lá entrega o livro pro aluno que não gosta lê claro que ele não vai lê, claro que 

ele não vai ter cuidado. Mais aí nisso a gente é que vai se ferrá, porque como a gente vai ficar 

sem leitura? É difícil a gente ir em outras bibliotecas, no bairro mesmo não tem a gente precisa 

da escola. E uma aula de cinquenta minutos não dá pra gente fazer uma leitura boa, porque a 
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gente perde tempo descendo, depois a gente perde tempo subindo. No máximo são, no máximo 

meia hora de leitura. 

(Entrevista Escola B) 

 

Sobre as condições socioeconômicas, os alunos da escola C foram os que apresentaram 

melhores condições em relação às demais escolas. Todos os cinco alunos que participaram da 

entrevista focal citaram o ambiente virtual para a realização de leitura e demonstraram ter 

grande familiaridade com ele. Da escola B dois alunos comentaram brevemente a realização de 

leituras utilizando o ambiente virtual sem alongar a informação, demonstrando-nos que, podem 

até acessar, mas não com tanta frequência e facilidade. Da Escola A não há menção pelos 

entrevistados do uso desse suporte de leitura. Assim sendo, a questão da possibilidade de 

aquisição e acesso ao ambiente virtual influi, em certa medida, na possibilidade de realizar 

certas leituras em detrimento à outras. Não é possível para alguns realizar leituras em outros 

suportes que não aqueles disponíveis na biblioteca escolar, visto que, ir à Biblioteca Municipal, 

que se localiza a mais de seis quilômetros das três escolas que compõem este corpus, é uma 

tarefa que lhes exige recursos financeiros para deslocamento, o que muitos apontaram não 

possuir. A importância da leitura em impressos, deve-se também à confiabilidade da origem do 

conteúdo, segurança na sua produção e circulação assim como a autenticidade do texto, uma 

vez que no ambiente virtual vários textos podem ser produzidos, reproduzidos, alterados por 

terceiros sem a possibilidade de, às vezes, conferir a veracidade do conteúdo. Por isso, para 

Silva, a leitura de livros exerce ainda hoje, papel de destaque nas práticas de leitura, uma vez 

que, “As possibilidades da crítica através da leitura de livros (ou similares) são bem maiores do 

que aquelas proporcionadas por outros veículos de comunicação”. (SILVA, 2013, p. 17)  

Observamos, porém, que os dados obtidos no questionário divergem dos dados da 

entrevista focal. Tanto na escola A como na escola B havia alta indicação dos textos virtuais 

como material a que normalmente tinham acesso para realizarem leituras. Podemos inferir que 

em algum momento esses jovens, mesmo com leituras rápidas, acessavam as redes sociais para 

realizarem algum tipo de leitura. A escassez de material impresso disponível para empréstimo 

poderia ser uma das justificativas para que se tivesse tamanha indicação por parte dos jovens 

do uso do ambiente virtual para a realização de leituras. Alguns tinham acesso, mas nem todos. 

Para os jovens leitores de escolas públicas as condições socioeconômicas, a 

impossibilidade de acesso ao material de leitura na escola e fora dela, a falta de um referencial 

que os estimulasse e a partir do qual pudessem construir a imagem de leitor e suas próprias 

histórias como leitores interferiu no processo das práticas de leitura que realizam. 

Apesar das inúmeras restrições que alguns dos jovens entrevistados relataram sobre a 

impossibilidade de acesso aos textos, deixaram-nos claro que realizavam leituras sempre que 

possível em material que receberam por doação como revistas e jornais. Durante a realização 

da entrevista apresentaram sugestões de melhorias quanto ao incentivo à prática da leitura. 

Colocaram a necessidade de implantação de uma biblioteca comunitária no bairro, uma vez que 

as bibliotecas escolares nem sempre são abertas para outro público que não o de estudantes. 

 

ALUNO 05: Tem cidades também que tem biblioteca móvel. Eles compram armário cheio de 

livro. Aí as pessoas colocam os livros que não leem mais e passam. 

Entrevista, Escola A. 

 

ALUNO 02: Acho que devia abrir uma biblioteca com … com várias variações de livros, 

porque tipo, cada um tem um gosto de ler uma coisas diferente e cê indo na biblioteca e ter um 

livro que chama sua atenção você vai lê e tipo tem que ter livro de todo tipo, porque as pessoas 
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gostam de um e outras pessoas não gostam. Aí se tiver tipo o que todo mundo gosta, aí eles 

podem pegar livro e lê e vai ser melhor assim. 

Entrevista, Escola B. 

 

ALUNO 3: Bom eu acho que já que o brasileiro tem muito acesso à internet, devia buscar por 

livros, ebooks, mesmo que tá fazendo muito sucesso por aí, não só no Brasil, mas no exterior, 

que é mais acessível. Aproveitar que tem internet não usar ela pra se separa do livro, mas usar 

ela pra você ter mais acesso à leitura. 

Entrevista, Escola C. 

 

Sugeriram ainda que a biblioteca escolar funcionasse efetivamente e que tivesse um 

acervo de impressos vasto e variado para que atendesse aos interesses e necessidades de leitura 

de seus frequentadores. Sugeriram também que o trabalho com a leitura realizado em sala de 

aula pelos professores fosse realizado de maneira diferenciada e que fosse voltado totalmente 

para a leitura da obra e discussões que girassem em torno dela complementando e trazendo 

informações relevantes sobre o texto. 

 

ALUNO 03: Sim. Às vezes ela lia falava assim: “Ah, esse é bom, essa fala, conta”. Tem 

professora que, como ela, fala do livro, às vezes a gente ficava naquele: “nossa eu quero lê!”. 

Às vezes ela falava de um jeito que cê ficava fascinado e falava: “Não, agora eu quero lê esse 

livro”. Ela resumia pra você, só que deixava o mistério. Aí você fica naquela vontade, nossa eu 

quero ler esse livro agora! 

Entrevista, Escola A. 

 

ALUNO 1: […]. Então, acho que tipo assim, ó, suponhamos o professor dá uma aula didática: 

vamo fazê esse tema desse livro um teatrinho. Vamo juntá todo mundo e faze um trabalho de 

colagem, por exemplo. Ah, mas pra isso tem que saber o que tá rolando no livro. Então, vamo 

pegá o livro. Aí começa a ler: “Nossa que interessante!”. Junta aquela galera alí: “nossa mais 

olha isso, olha isso”, um debate. Eu acho que…ontem a gente tava fazendo um trabalho até 

aqui, e dois colegas nossos tavam debatendo sobre uma série que eles assistem no computador. 

Então tipo assim a gente fazendo o trabalho e os dois conversando, conversando. Então, 

aproximar mais as pessoas que tem o mesmo gosto pela leitura, por exemplo, ah, por exemplo: 

“ah, eu gosto de ação, eu também gosto!” Junto com aqueles que não tem essa prática da leitura. 

Entrevista, Escola C. 

 

A disponibilidade de acesso aos suportes condiciona, em muitos casos determina, as 

leituras que podem ou não serem realizadas em ambiente escolar.  

As bibliotecas escolares das redes públicas de ensino requerem um olhar atento sobre a 

constituição do acervo, organização, funcionamento e práticas pedagógicas que incidam tanto 

dentre como fora da instância escolar.  

Para os jovens leitores há necessidade de mudança na forma como a leitura e seus suportes 

são incluídos e trabalhados em sala. A emergência de novas técnicas de trabalho, o 

envolvimento da leitura com o contexto de sala de aula sob a orientação e direcionamento 

didático do professor tronam-se emergentes em virtude das mudanças históricas e sociais que 

vivemos e pelas quais já passamos. Os jovens leitores expõem-nos a necessidade de inserir no 

contexto escolar leituras mais densas de obras que sejam exploradas e estudadas na sua 

densidade estética-literária, cultural e social de forma efetiva, interdisciplinar e significativa 

para os leitores. Assim sendo a leitura guiada pelo professor pode ser capaz de gerar 
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a organização das experiências do leitor ao nível individual, ao nível coletivo, 

aquela capaz de gerar o máximo de conflito entre as interpretações. Isto 

porque esse tipo de leitura, além de permitir a liberdade de interpretação e 

expressão, faz com que os leitores se enriqueçam mutuamente através de 

elucidações e justificativas constantes, conseguidas através da discussão e do 

debate. (SILVA, 2013, p. 19) 

 

Segundo os relatos, o trabalho desenvolvido com leitura de obras é vago, visa somente o 

cumprimento de uma atividade, a leitura é realizada individual e solitariamente, não há 

intervenção nem interação entre leitores e professor. 
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UMA ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DISCURSIVO DE ALUNOS DOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO MÉDIO SOBRE SUAS PRÁTICAS DE LEITURA 

 

Fabrícia Aparecida Migliorato Corsi1 

 

Sobre as representações instauradas pelos leitores 

 

Reconhecemos o jovem leitor como um sujeito que produz o seu discurso sobre a leitura 

a partir do contato prévio travado com outros discursos, sobre a importância da prática e sobre 

os suportes que utiliza para realizá-la. Esse sujeito leitor é constituído em seu processo de 

formação por outros discursos com os quais entra em contato. Logo, nossas reflexões versam 

acerca do que se pensa, do que se diz, e do que faz em relação às práticas de leitura em 

determinado período, uma vez que os acontecimentos discursivos denotam os acontecimentos 

históricos que marcam e determinam a forma de ler do que ler e de como ler. 

Nesse universo de símbolos o sujeito leitor, para realizar suas interpretações, assume um 

lugar determinado de onde desempenha seu papel social, assumindo o lugar de onde organizará 

e sustentará o seu dizer. Assim visamos compreender os enunciados dos jovens leitores nas 

condições de sua produção, na historicidade que determina o aparecimento dos discursos desses 

sujeitos leitores e as posições assumidas por eles frente à ação da prática de leitura em contextos 

situacionais opostos: leitura na escola- leitura extra escola. 

 

Sobre as representações instauradas pelos leitores 

 

A questão da representação, como vemos com Chartier (2002a; 2015), inicia-se pela tentativa 

de explicar e compreender as várias formas que a História Cultural utilizou para explicar as 

mudanças na forma de ver e compreender os acontecimentos sociais, “acontecimentos de mundo”. 

Em cada época mudam-se as formas e se observa, claramente, como uma determinada sociedade 

passa a valorizar, compreender e usar como forma de explicação um acontecimento ou novos 

objetos culturais. O autor pondera assim que, “não há prática ou estrutura que não seja produzida 

pelas representações, contraditórias e afrontadas, pelas quais o indivíduo e os grupos dão sentido a 

seu mundo. ” (CHARTIER, 2002b, p. 66). Lembrando que nunca estamos diante das práticas reais 

e efetivas de leitura dos jovens estudantes entrevistados, mas sim, diante de uma projeção que tenta, 

de alguma forma, construir através de um simulacro as práticas e objetos culturais com os quais os 

jovens leitores travam contato.  

A representação é uma forma de dar um significado a uma realidade ou a uma situação 

que não se apresenta, não é visível, e nem vivenciada por todos os sujeitos num mesmo contexto 

ou tempo social. Assim, esse termo cunhado pela História Cultural não pode ser tomado como 

sendo a materialização do ‘real’, mas expressa-se como um ‘modo de ser’, como uma projeção 

de como era a realidade a partir de dados fornecidos pelos sujeitos segundo enunciavam e do 

posicionamento discursivo assumido quando o faziam. É um modo de se descrever. O modo 

como o sujeito diz ser um acontecimento, uma determinada situação, costume, práticas, nos 

aponta sempre para uma representação e nunca para uma realidade exata, pois esses dizeres 

sempre são regulados, censurados, cerceados. Sendo assim, as representações encontram-se 

reguladas e norteadas pela ordem do discurso. Ou seja, qualquer documento que for levantado 

para ilustrar qualquer tipo de história, 
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nunca terá relação imediata e transparente com as práticas que designa. 

Sempre a representação das práticas tem razões, códigos, finalidades e 

destinatários particulares. Identificá-los é uma condição obrigatória para 

atender as situações ou práticas que são o objeto da representação. 

(CHARTIER, p. 16, 2011) 

 

Sendo assim, é possível postular uma relação decifrável entre o que é representado e o 

que ele representa. O objeto que se faz presente ou o enunciado sobre as práticas, faz-nos 

perceber e compreender, estabelecendo “uma relação decifrável entre o signo visível e o que 

ele representa. ” (Idem, p. 17) 

A representação pode ser compreendida como reflexo do real e segundo Bourdieu 

(CHARTIER & BOURDIEU 2009), tanto os indivíduos quanto o grupo no qual estão inseridos, 

inevitavelmente, exibem através das representações parte integrante de sua realidade social. 

Assim sendo podemos compreender as representações das práticas de leitura, como já fora dito, 

sendo construídas pela influência e incentivo da família2 e de forma mais intensa e marcante 

pela escola. Neste ambiente escolar a sua prática objetiva a propagação dos saberes. Segundo 

os enunciados dos jovens entrevistados, a representação construída sobre a importância e sobre 

o objetivo da prática de leitura foi apontada como uma prática para aquisição de conhecimento. 

O jovem leitor ofereceu-nos indícios discursivos de que consegue perceber o que deve e 

como deve se envolver com a leitura em situações sociais distintas, na escola, em casa, entre o 

grupo de amigos, e solitariamente: “Me considero um leitor mediano pois gosto de ler sobre um 

determinado assunto, não gosto de ler muitos livros mas se for um livro bom com um assunto 

que eu me identifico eu leio”3; “Porque só leio livros na escola, e revista em casa”4; “Leio 

quando preciso me informar sobre alguma coisa”5. Demonstram, a partir dos enunciados 

proferidos, que têm conhecimento sobre outras formas de interagir com a narrativa, outras 

maneiras de lerem e trabalharem com o texto em contexto escolar. Levantaram apontamentos 

sobre como poderiam ser as aulas de leitura para que se tornassem mais atrativas e interessantes 

para todos: “Eu acho assim, também, que as professores de Língua Portuguesa tinham, assim, 

que se reunir e também tipo escolher um autor, por exemplo, de maior sucesso, assim, expor 

sobre ele, falar sobre a vida dele, os livros que ele escreveu, o motivo, assim, pra gente conhecer 

o autor pra te interesse por aquele livro”6. 

Observamos que a construção da representação do ‘leitor’ para esses jovens foi formada 

a partir da imagem constituída de um leitor que lê de tudo, não somente livros impressos, mas 

que também realiza leituras em outros suportes e de diferentes modos: “costumo ler bastante, 

seja livros, jornais, revistas, panfletos, etc. Para mim, é uma forma de me divertir, adquirir 

novos conhecimentos e aprender mais sobre o mundo”7. Essa “imagem de leitor” foi apontada 

com 59,18% de escolha, ficando a opção: Um bom leitor é aquele que gosta de ler, com 40,82% 

de indicações. O imaginário de leitor não se deteve na imagem que outrora vigorava 

socialmente, a do leitor de obras clássicas. A construção da imagem do leitor, para esses 

entrevistados, é a do leitor que se envolve com o texto e consegue compreendê-lo. Esse 

imaginário foi evidenciado e se tornou representativo, conforme aferimos através dos vários 

enunciados proferidos. Um deles aponta que: “Um bom leitor é, para mim, aquele que sente, 

imagina, chega quase a tocar a história que está lendo, aquele que entende, projeta a imagem a 

                                                           
2 C. f. PETIT, Michèle, 2009. 
3 Questionário Escola C, Aluno 20. 
4 Questionário Escola B, Aluno 13. 
5 Questionário Escola A, Aluno 14. 
6 Entrevista, Escola B, Aluno 3. 
7 Questionário Escola C, Aluno 25. 
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sua frente, além de ler com certa frequência e dar uma certa importância e cuidado a seus 

livros”8. A imagem do bom leitor não está associada à posse de livros ou outro recurso de 

leitura. O livro como propriedade material não mais constrói, nem sustenta a imagem de leitor 

para esses jovens que buscam ampliar suas possibilidades de acesso aos textos através de outros 

suportes. Para Curcino (2012), essa mudança de posicionamento leitor está atrelada à mudança 

de oferta do suporte dos textos, ou seja, do impresso para o virtual, o que “produz uma passagem 

do leitor tradicional a um leitor inesperado, multiplicado, quase sem rosto. Trata-se do leitor 

indefinível graças a uma circulação exponencialmente ampliada, submetido a coerções muito 

distintas” (CURCINO, 2012 p. 203).  

Muitos desses jovens comentavam entre si as leituras que realizavam, comentavam sobre 

obras que leram, que gostariam de ler, sobre livros que estavam em prestígio entre os leitores 

em um determinado momento, sobre um texto que encontraram num ambiente virtual. Essas 

leituras foram e ainda são propagadas através de discursos instaurados, seja socialmente entre 

os jovens nas rodas de conversa, seja através da mídia que divulga listas dos mais lidos e destaca 

determinadas publicações, seja também através do discurso escolar recorrente que aponta o que 

é aceito ou não como referencial de boa leitura. Soma-se a isso as condições históricas e 

socioculturais que os condicionam a dizer, acreditar, reiterar o que dizem, constituírem suas 

opiniões e práticas. Logo, há a necessidade de se propagar esse discurso da importância da 

prática de leitura, uma vez que nossa sociedade é uma sociedade leitora, mesmo que alguns 

digam que não, os jovens leem, e leem muito mais do que se afirma.  

O que nos chamou atenção para esta questão foram os posicionamentos de sujeito leitor 

assumidos pelos jovens; doze deles se posicionaram como bons leitores; dezesseis afirmaram ser 

maus leitores, três se posicionaram como não-leitores e 68 se colocaram no posicionamento de leitores 

medianos. Para analisarmos esses dados levantamos alguns questionamentos sobre a maneira como 

interpretaram o termo: ‘leitor mediano’. Será que interpretaram como sendo um leitor que ficava 

dentro da média de leitura?; que realizava algumas poucas leituras, mas não com intensidade?; ou 

interpretaram como um leitor que seria capaz de ler, decodificar o código linguístico a ponto de 

realizar apenas algumas leituras, mas nem todas as possíveis? Interpretaram como sendo um leitor 

que perfaz a média da necessidade da leitura para conseguir realizar as atividades escolares exigidas 

pelos professores e que consegue sobreviver na sociedade letrada atualmente? 

Analisando os posicionamentos discursivos dos 68% que se instituíram como leitores 

medianos observamos que a falta de sistemática na prática de leitura referendada e praticada na 

e pela escola tem repercussão nesse posicionamento enunciativo instaurado, usaram como 

justificativa o fato de não lerem muito nem com certa regularidade; a escassez de tempo também 

foi apontada por muitos como um problema e um entrave para a realização da prática; à leitura 

associada ao livro foi colocada como prática não realizada com frequência; apontaram ter 

dificuldade com a leitura e compreensão do que liam. Os ‘livros comuns’, assim denominados 

por eles, não os atraíam, comparados a atração que neles despertavam os mangás, gibis e filmes 

legendados. A quantidade em relação ao que se lê também foi fator apontado pelos jovens como 

sendo um critério para definição de leitor mediano. Admitiram que não liam com frequência 

como, segundo eles, seria o ideal, como nos apontou um entrevistado: “Pois não tenho um certo 

hábito de leitura, porém não é tão frequente quanto eu gostaria”9.  

A leitura oralizada, como comumente se pratica nas escolas em qualquer ciclo ou fase da 

escolaridade, foi outro fator que os jovens leitores enunciaram como ponto que os determinavam 

como leitores medianos ou maus leitores. Esses jovens quando tiveram que se atribuir um 

posicionamento leitor: bons, maus ou medianos; associaram à prática de leitura diretamente à leitura 

                                                           
8 Questionário Escola C, Aluno 01. 
9 Questionário, Escola A, Aluno 11. 
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oralizada, corriqueiramente utilizada em sala de aula pelos professores. A leitura silenciosa não os 

identificava como bons leitores ou como leitores medianos, uma vez que associaram a pronúncia 

das palavras, entonação, eloquência, pontuação, como fatores marcantes para a identificação de um 

bom leitor. Um outro ponto que nos evidenciaram em seus enunciados foi que realizavam leitura 

oral somente no ambiente escolar10, uma vez que não fizeram menção alguma a uma leitura 

silenciosa realizada fora da escola. Assim, deduzimos que esse exercício oral é somente executado 

por determinado grupo de jovens leitores somente em ambiente escolar.  

Assim sendo, evidencia-se o importante papel que a escola representa na formação, 

estímulo e manutenção da prática leitora dos educandos. Para muitos ela é a única possibilidade 

de terem acesso a algum suporte de leitura, seja ele impresso ou virtual. 

 

Considerações finais 

 

Através dos dados levantados junto aos jovens alunos leitores de escolas públicas, 

observamos que o interesse pela leitura é uma ação que se propaga e se incentiva em diferentes 

momentos e esferas sociais. 

A leitura foi apresentada como uma atividade com inúmeras funções e objetivos para 

realização de sua prática indo para além do universo escolar, onde fora apontada como prática 

para a realização de tarefas, uma vez que se circunscreve numa esfera que determina e modela 

o trabalho com essa prática em virtude da sua funcionalidade pedagógica.  

Para além disso, podemos observar que a leitura também é vista como fonte para um 

processo de formação cultural, intelectual e profissional e que os impressos não detêm a 

preferência nem são elencados como única fonte de possibilidade de acesso à leitura como 

outrora. Hoje os recursos tecnológicos e a crescente facilidade de acesso aos textos virtuais 

tornam mais amplas as possibilidades de leituras para alguns jovens. 
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A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E AS EXPOSIÇÕES 

INTERNACIONAIS DE LIVROS INFANTIS (1926 – 1936): ESPAÇOS DE 

DEBATES ESTÉTICOS E EDUCACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Aline Santos Costa1 

 

Em dezembro de 1930 foi inaugurada a Exposição Internacional de Livros Infantis, no 

Rio de Janeiro. A exposição contava com livros de diferentes países, dentre os quais: China, 

Rússia, Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Argentina e Uruguai. Também contou 

com alguns exemplares de livros brasileiros, doados por editoras. À primeira exposição 

seguiram-se mais três: em 1931, 1934 e, a última, em 1936.  

A responsabilidade pela organização das exposições de livros infantis coube à Seção de 

Cooperação da Família, que tinha como objetivo estabelecer um diálogo entre educadores e as 

famílias de crianças em idade escolar. O grupo foi presidido pela educadora Armanda Alvaro 

Alberto e, em seu âmbito, formou duas comissões: a “Comissão de Cinema” e a “Comissão de 

Leituras Infantis”.  

 

A Associação Brasileira de Educação (ABE) 

 

Criada em 1924, a Associação Brasileira de Educação foi criada por um grupo de 

educadores cariocas, sendo os principais nomes estavam Heitor Lyra Silva, Edgar Süssekind de 

Mendonça, Francisco Venâncio Filho e Armanda Álvaro Alberto. Inicialmente, como apontam 

os estudos de Marta Maria Chagas de Carvalho (1998; 2005), o grupo pretendia debater a 

possibilidade de se criar uma Federação de Associações de Ensino. No entanto, segundo 

Carvalho, Francisco Venâncio Filho decidiu-se por não criar a federação, uma vez que 

acreditava que o momento político nacional não era apropriado. Uma vez criada a Associação, 

esta propiciou debates e circulações de ideias em torno de projetos educacionais, projetos de 

saúde e higiene, todos ligados a projetos maiores que visavam, ao fim ao cabo, construir uma 

nova nação brasileira.  

Ainda segundo Marta Carvalho (1998), a ABE comportou grupos de intelectuais com 

pensamentos e projetos de nação distintos, até mesmo, divergentes. As tensões geradas dessas 

diferenças fizeram com que, no final da década de 1920, a Associação não tivesse o prestígio que 

tivera nos dois primeiros anos de sua criação. Dentre os principais pontos de dessas discordâncias 

estavam o ensino religioso nas escolas públicas, defendido pelos intelectuais católicos ligados à 

Associação e a proposta de tornar a ABE nacional, com filiais em todos os estados do Brasil. 

Todavia, apesar das discordâncias, tensões e disputas entre os membros da Associação, havia uma 

característica comum: todos almejavam implementar projetos de nação vindos das elites. Em uma 

sociedade cada vez mais urbana e industrializada, visavam, através da Educação, homogeneizar 

padrões de comportamento e valores morais. Contudo, para Carvalho, o que os diferenciava, de 

fato, era a maneira como estas finalidades seriam alcançadas.  

Nesse sentido, a criação de ABE e as atividades por ela realizadas, no âmbito dos debates 

educacionais, podem ser percebidas na perspectiva da crença na modernidade, ou no “Progresso 

nacional”, como ponderam os estudos de Moysés Kuhlmann Júnior (2002) e Erick Hobsbawm 

(2011). Este último, ao refletir sobre os conceitos de nação e nacionalismo, aponta que, no período 

Pós Primeira Guerra mundial, esses conceitos sofrem sensível alteração. Se, até o século XVIII, os 

conceitos de nação e de nacionalismo estariam atrelados às tradições, línguas e crenças comuns de 
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um determinado povo, a partir dos processos das revoluções liberais burguesas, ambos os conceitos 

passam a considerar, também, os aspectos econômicos, territoriais e de governo.  

No Século XIX, por sua vez, a essas idéias a cerca do nacionalismo somaram-se a idéia 

de progresso. A construção do “Estado Nação” era entendida como uma fase fundamental da 

evolução humana. Assim, cada estado nação deveria esforçar-se para obter o progresso, no que 

se refere à economia, ao modelo político, aos modelos educacionais, à ciência, etc. Diante disso, 

diferentes países iniciaram um processo de busca pelo progresso, incentivando, por exemplo, 

as ciências e as novas tecnologias industriais.  

 
Do ponto de vista do Liberalismo – e, o exemplo de Marx e Engels o 

demonstra, não apenas do liberalismo – a causa da “nação” estava no fato de 

representar um estágio no desenvolvimento histórico da sociedade humana; e 

a questão do estabelecimento de um Estado–nação específico dependia de este 

mostrar-se adequado ao progresso ou à evolução histórica avançada [...] 

(HOBSBAWN, 2011, p. 53)  

 

Diante desse contexto, o Brasil dos anos de 1920 também buscava alcançar esse progresso 

e, assim, entrar para o rol das nações consideradas modernas. Segundo o trabalho de Kuhlmann 

Júnior (2002), com a associação feita entre as idéias de Nação e Progresso, a percepção acerca 

da criança e da infância também passam por alterações. Torna-se uma preocupação o estudo 

sobre a criança e a criação de iniciativas, fossem governamentais, particulares ou filantrópicas, 

que visam assegurar a saúde física, mental e moral das crianças e dos jovens. Isso porque, as 

crianças passam a ser entendidas como o futuro da nação.  

Pensava-se que uma das melhores maneiras de assegurar o progresso do Brasil era, 

também, ocupando-se da infância. Para tanto, além das iniciativas nacionais, entidades e 

intelectuais brasileiros filiaram-se a entidades estrangeiras, o que favoreceu a circulação de 

idéias e modelos educacionais, médicos e jurídicos. Dois exemplos de espaços de debate sobre 

a criança e a educação foram o Congresso Brasileiro de Proteção à Infância (CBPI) e o 3° 

Congresso Americano da Criança (CAC)2.  

A ABE, então, como instituição criada justamente para debater questões educacionais e 

ligadas à criança e à infância, pode ser entendida como parte desse movimento em busca de 

assegurar o desenvolvimento do país a partir de ações e projetos direcionados aos “futuros 

cidadãos”. Através da Seção de Cooperação da Família, a Associação buscou um diálogo com 

os pais das crianças, sobretudo daquelas em idade escolar. A idéia era ensinar aos familiares 

noções básicas de cuidado com as crianças, tanto no que se refere à higiene, quanto aos cuidados 

com a educação intelectual e moral dos futuros cidadãos.  

Sobre a atuação da Seção de Cooperação da Família, Ana Chrystina Venâncio Mignot 

pondera que:  

 
Conferências, inquéritos, exposições, produção de lista de leituras, fizeram parte 

das estratégias adotadas para alcançar os objetivos formulados. Na Seção de 

                                                           
2 Ambos os congressos foram realizados, segundo Kuhlmann Júnior, no período das comemorações do Centenário da 

Independência do Brasil, em 1922. No mesmo período ocorreram exposições sobre a cultura brasileira, eventos de 

diversas áreas do conhecimento e a criação do Museu Histórico Nacional. Tal cenário, que se apresentou como festejos 

do Centenário da Independência do Brasil, pode nos indicar o caráter já ressaltado desses debates educacionais, isto é, 

sua relação com os projetos para a construção de uma pretensa nação moderna. Para maiores informações, ver: 

KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. “A Circulação das idéias sobre a educação das crianças: Brasil, início do século XX”. 

In: FREITAS, Marcos Cezar de; KUHLMANN JÚNIOR, Moysés (Org.). Os Intelectuais na História da Infância. São 

Paulo: Cortez; 2002.  
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Cooperação da Família, Armanda liderou a discussão, implementação e 

divulgação dos Circulos de Pais e Professores nas escolas Públicas e Privadas. 

Além disso, coordenou a produção e difusão de uma série de recomendações e 

prescrições sobre lazer e, em particular, leitura infantil. Assim, as educadoras ali 

reunidas, se qualificaram como as profissionais mais competentes para interditar, 

autorizar e legitimar cuidados com as crianças.[...] 

As práticas levadas a efeito se inscreviam no objetivo maior da entidade de 

promover a difusão e aperfeiçoamento da educação. Modelos de conduta, padrões 

para os costumes, foram forjados numa perspectiva moralizadora. Em nome dos 

direitos das crianças, as educadoras ali reunidas, ampliaram a questão educacional 

para além da escola. Formularam propostas para as famílias, a cidade, tentando 

moldar o futuro do país. Assim, se legitimaram como interlocutoras no âmbito da 

própria entidade” (MIGNOT, 2002,  p. 204-205).  

 

As considerações de Mignot apontam para a preocupação, da ABE, em expandir para as 

classes populares valores morais e modelos comportamentais valorizados pelas elites. E, um 

dos instrumentos para dar cabo deste grande projeto educacional – que, como pondera a autora, 

não se restringiam à escola mas, abarcavam, também a família e outros espaços de educação 

não formal – era o livro. A Seção de Cooperação da Família, então, cria, em 1926, uma 

Comissão de Leituras Infantis. Parte dessa Comissão os estudos relacionados aos livros, 

brasileiros e estrangeiros, voltados para o público infantojuvenil.  

As atas das reuniões do grupo já apontavam para a crescente preocupação em relação aos 

livros infantis. O primeiro assunto citado como discutido pelo grupo, na ata de 2 de setembro de 

1926, aponta para a preocupação em definir uma bibliografia apropriada para as crianças.  

 
2 de Setembro de 1926.  

Aberta a sessão a Sra. Presidente entregou mais de 400 folhetos para o inquérito 

sobre leituras prediletas, que continua sendo feito em outras escolas: Escola 

Alemã e Escola Rodrigues Alves. Mostrou, em seguida, uma lista de livros para 

crianças, com os preços, lista esta fornecida pela Livraria Leite Ribeiro. Espera-

se receber o mesmo de cada livraria. Continuará o trabalho nas listas de livros 

próprios para crianças e adolescentes [...]. (Ata de 2/09/1926) 

 

Como é possível perceber no trecho supracitado, embora a primeira exposição 

internacional de livros infantis tenha ocorrido em 1930, os debates e pesquisas em torno do 

livro infantojuvenil, na ABE, são anteriores. O inquérito referido trata-se de uma pesquisa sobre 

os gostos literários infantis, realizado com crianças e adolescentes em idade escolar, na cidade 

do Rio de Janeiro, Capital Federal, à época. Ambos os trabalhos, inquérito e lista de livros, 

tinham por objetivo definir os livros mais adequados às crianças e jovens. Também foram 

criadas listas de livros ingleses e franceses que, segundo critério da comissão de leituras 

infantis, poderiam ser traduzidos para a língua portuguesa.  

Os inquéritos tinham, como principal objetivo, conhecer os gostos literários de crianças 

e jovens, em Idade Escolar, para que pudessem direcionais tais leituras, seguindo critérios 

estabelecidos pela Comissão de Leituras Infantis. Após a aplicação do inquérito, em 22 escolas 

do Distrito Federal, o resultado do inquérito foi registrado na ata da reunião de 24 de dezembro 

de 1926.  

 
24 de dezembro 

Houve nesta data uma reunião especial para a apuração final do inquérito 

sobre leituras prediletas.  
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Este foi feito em 22 escolas, obtendo-se 2.502 votos de 1.555 meninas e 947 

meninos. Foram inutilizadas 260 respostas por terem sido citados livros 

didáticos, provando, mais uma vez, a falta de bibliotecas em muitas escolas.  

Os livros mais votados pelas crianças são: dos 8 aos 11 anos: Contos da 

Carochinha; dos 15 aos 17 anos: O Guarani. As meninas dos 12 aos 14 anos 

preferem também “O Guarani”, mas os meninos desta idade ainda gostam 

mais dos Contos da Carochinha e de Robinson Cruzoe. [...]  

Por fim, a Sra. Presidente leu outras conclusões, salientando a necessidade de 

edições das obras clássicas adaptadas para as crianças e de edições mais 

baratas dos livros infantis. [...]  

 

A partir das considerações feitas na ata, é possível perceber que, além de conhecer os 

gostos literários de crianças e jovens, a Comissão Encarregada também buscou dar orientações 

aos editores brasileiros, sinalizando a necessidade de adaptação dos livros clássicos, para uma 

linguagem e narrativa que, para a comissão, seria a mais adequada. Podemos observar, neste 

caso específico, que, embora as crianças e os jovens entrevistados sinalizem que já lêem os 

clássicos, as educadoras acreditam que estes necessitem de uma adaptação, tornando a história 

mais leve, mais apropriada para as faixas etárias desses leitores.  

Tal adaptação pode apontar uma tentativa de demarcar os espaços infantis e juvenis, 

separando-os do “mundo adulto”. Esta separação, pode ser sentida, segundo estudo de Carlota 

Boto, Ao discorrer sobre a história da infância, Carlota Boto (2002), aponta para estudos que 

dão conta do papel significativo da tipografia na separação dos espaços adultos e infantis. Essa 

separação, segundo a autora, se deu de forma lenta e com diferentes gradações (alterando-se, 

por exemplo, de acordo com o grupo social do qual a criança pertencia).  

Assim como, na chamada Idade Moderna (XV – XVIII), o surgimento dos colégios 

confere uma maior visibilidade da separação dos espaços entre adultos e crianças. Se, durante 

a chamada Idade Média, as crianças e os adultos partilhavam o trabalho e demais atividades 

cotidianas, apontando para espaços não formais de educação, a Idade Moderna passou a 

produzir espaços diferenciados para adultos e crianças. O Colégio, então, ganha notoriedade 

como um espaço específico para as crianças, um lugar para ensiná-las os códigos de civilidade, 

valorizados pela sociedade moderna. Com o colégio produz-se a ideia da criança como aluno, 

aquele que é incompleto e, para, futuramente, ocupar o espaço dos adultos, deverá aprender 

determinados conhecimentos e comportamentos.  

Outro fenômeno apontado por Boto como importante para a compreensão das mudanças 

na concepção de infância e criança é a Tipografia. Ela não apenas afasta as crianças de certos 

conhecimentos, restritos – a partir daquele momento – ao mundo dos adultos, como também 

direciona o tipo de conhecimento e temas que poderiam ser lidos por crianças. Esta relação com 

o impresso, no sentido de direcionar leituras específicas para crianças, pode ser melhor 

percebida nos finais do século XIX e primeira metade do século XX.  

No caso aqui estudado, ao elaborar debates e estudos sobre os gostos infantis, bem como 

estabelecer listas de livros mais apropriados às crianças, demonstra uma preocupação em 

direcionar a leitura infantojuvenil. É necessário, então, pensar qual a concepção de criança 

circulava no âmbito do grupo responsável pelos estudos sobre literatura infantil e pela 

exposição internacional de livros infantis.  

Ao buscar estabelecer critérios para classificar um livro infantil como apropriado ou não 

para as crianças brasileiras, esses intelectuais colocavam-se como “porta-vozes” de um tipo de 

saber. O “tomar para si” a autoridade de falar para as famílias o que deve conter um livro para 

as crianças pode ser aqui pensado a partir da perspectiva apontada por Marta Carvalho em 

análise da ABE: a expansão de projetos nacionalistas, pautados no “entusiasmo educacional”, 
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nos quais eram as elites letradas aquelas que saberiam melhor apontar os caminhos da “salvação 

moral, física e intelectual” no Brasil. Ainda segundo a pesquisadora, uma característica comum 

a esses intelectuais é a idéia de um presente ruim, degenerado, que precisa ser salvo pela 

educação. Não é por menos que, em alguns discursos acerca da Literatura Infantil, embora 

saibamos de alguns livros infantis e histórias veiculadas por revistas e seções infantis de jornais, 

há um discurso em desqualificá-la, categorizando-a como moralizantes e dogmáticas. 

Por outro lado, identifica-se a preocupação em formar futuros cidadãos para exercerem 

papéis sociais em um país que vinha se tornando urbano e liberal. Sendo assim, os valores 

morais e sociais exaltados por parte desses intelectuais “abeanos” deveriam se apresentar, 

também, nas histórias infantis3. No entanto, era também importante que essas histórias 

atendessem às expectativas do público leitor, para que, assim, ganhassem o interesse das 

crianças e fizessem esses valores e idéias circularem entre elas. Fazia-se, então, um livro sob 

medida para o pequeno leitor (de acordo com a idade, gênero, escolaridade), alinhando essas 

demandas ao papel educativo que essa literatura deveria ter.  

Nesse sentido, além de cultivar aquilo que os educadores da Seção de Leituras Infantis 

chamavam de “hábitos de leitura”, os livros eram entendidos como instrumentos importantes 

para a formação do caráter infantil. A valorização de histórias que envolvessem a exaltação de 

sentimentos (como a bondade, a caridade e a cooperação com os demais) estava presente nas 

falas da Seção de Leituras Infantil. Era importante, para os educadores que participavam da 

Seção, que as histórias, mesmo que fantasiosas, apresentassem elementos do cotidiano “ideal” 

infantil (situações de brincadeiras e estudo, por exemplo). 

 

As Exposições de livros infantis 

 

Após alguns debates acerca da literatura infantil, a Comissão de Leituras Infantis 

promoveu as exposições de livros infantis de diversos países. Através de correspondências, em 

sua maioria, ativa – agradecendo as doações de livros realizadas – foi possível identificar os 

países e as doações de livros realizadas. O primeiro comunicado sobre a organização da 

primeira exposição, em 1930 ponderava: 

 
Exmo. Snr. Dr. Jonathas Serrado,  

M. D. Sub. Diretor Técnico da Diretoria Geral de Instrução Pública.  

Tenho a honra de comunicar a V. S. que o Conselho Diretor, ontem reunido, 

tomando conhecimento do convite enviado a este Departamento para que se 

encarregasse, por ocasião da Feira de Amostras, de organizar uma exposição de 

literatura infantil, de livros escolares, de obras de orientação pedagógica e de 

revistas técnicas de educação, resolveu, por unanimidade, aceitar a honrosa 

incumbência e, ao mesmo tempo, incluir no programa da exposição, por proposta 

do Prof. Fernando Magalhães, conferências a cargo de membros do Conselho 

Diretor para isso designado. (Mello Leitão, 30 de abril de 1930).  

 

No documento supracitado, podemos observar que, a princípio, a exposição internacional 

de livros infantis e didáticos foi uma solicitação da Diretoria de Instrução Pública, por ocasião 

de evento promovido pela instituição. Contudo, tal pedido fora direcionado, possivelmente, 

pelos trabalhos e discussões já realizados, pela ABE, no que se refere aos livros infantis. Nota-

se também que essa exposição não contava apenas com livros literários infantis, mas também 

                                                           
3 Para mais informações: MIGNOT, Ana Chrystina Venancio. BAÚ DE MEMÓRIAS, BASTIDORES DE 

HISTÓRIAS: O LEGADO PIONEIRO DE ARMANDA ALVARO ALBERTO. Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 
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livros didáticos e especializados sobre a criança e a infância. Tal característica também é 

apresentada nas exposições seguintes. O evento também contaria com conferências sobre 

educação e, possivelmente, literatura infantil, ministradas pelos membros do Conselho Diretor 

da Associação.  

Os livros apresentados na exposição foram doados ou emprestados por livrarias, editoras 

e embaixadas de diferentes países. Todavia, poucos documentos referentes a esta primeira 

exposição foram localizados, no acervo da Associação Brasileira da Educação. Mais numerosos 

são as das exposições de 1934 e 1936. De todo modo, a primeira exposição indica uma 

preocupação em destacar, como preocupação, os livros infantis e didáticos.  

O relatório da III Exposição Internacional de Livro Infantil, de 1934, apresenta, de forma um 

pouco mais fértil, a quantidade de livros enviados por países, bem como os países que colaboraram, 

doando ou emprestando os livros infantis e juvenis mais lidos em seus países de origem. A 

exposição contou, de acordo com os registros, com 529 livros, doados ou emprestados, de diversos 

lugares do mundo, por embaixadas, livrarias, bibliotecas escolares e de particulares.  

Um comunicado sobre a exposição, apresenta a programação da mesma, convidando os 

interessados a comparecer ao evento:  

 
Continua franqueada ao público com muito sucesso, a 3° Exposição 

Internacional de Literatura Infantil, na sede da Associação Brasileira de 

Educação (Av. Rio Branco, 91, 10° andar). Os livros mais famosos, dentre os 

escritos para crianças, lá se encontram.  

Acham-se exposição livros vindos de todas as partes do mundo. Escandinava, 

Holanda, Rússia, Alemanha, Noruega, Bélgica, países sul americanos, além 

da opulenta contribuição de língua inglesa, Inglaterra e Estados Unidos; com 

todos os clássicos da infância com as admiráveis ilustrações, tão afamadas no 

mundo inteiro.  

Durante o período da exposição haverá pequenas palestras, de 15 minutos, 

sobre as diferentes literaturas.  

A exposição se encerrará no próximo sábado, dia 15 do corrente. [...]  
(Associação Brasileira de Educação; Julho/Agosto de 1934)4 

 

Além das exposições de livros, então, o evento contou com palestras sobre Literatura. Tal 

configuração do evento, com uma programação que se estende para além das exposições, pode 

ser observada em outras Exposições Internacionais, como salientam Kuhlmann Júnior (1998) e 

Werner Plum (1979). Segundo Plum, as exposições internacionais remetem ao século XIX, 

momento de transformações significativas nas sociedades industriais. Eram, pois, expressão do 

otimismo em torno do que chamavam de modernidade. Desde meados do século XIX, em vários 

países da Europa e da América, foram criadas exposições internacionais, que apresentavam 

diferentes aspectos da cultura de um determinado país. 

Em análise da Exposição Internacional de Paris, promovida em 1889, em comemoração 

ao centenário da Revolução Francesa5, Kuhlmann Jr (1998) aponta para a dimensão 

representativa de um discurso de exaltação à civilização ocidental. Além de mostrar fotos, 

objetos e obras artísticas do país anfitrião e de outros países colaboradores da exposição, 
                                                           
4 O documento original não menciona autor do texto, tão pouco a data específica. Contudo, em outros documentos 

do relatório, aponta-se que a exposição ocorrera durante o mês de julho.  
5 Foi nesta exposição que o engenheiro Gustave Eiffel construiu o monumento da Tour Eiffel, hoje, cartão postal de 

Paris. A ideia era mostrar ao mundo a modernidade da civilização francesa, cem anos após a Revolução. Na mesma 

exposição, foram também apresentadas as “novidades” pedagógicas, sendo, a principal delas, os “jardins de infância”. 

Para saber maiores informações, consultar: KUHLMANN Jr, Moysés. Infância e Educação Infantil: uma abordagem 

histórica. Porto Alegre: Editora Meditação; 1998. p. 71-80.  
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também eram apresentadas palestras e conferências sobre diferentes temas, eleitos também com 

finalidade análoga. Nesse sentido, Segundo Kuhlmann Jr:  

 
Cada país, ao sediar uma exposição, mostrava aquilo que seria a prova de seu 

lugar no concerto das nações civilizadas. Demonstração tanto à sua própria 

população quanto aos visitantes dos demais países, que também ali 

compareciam para exibir seus produtos e atributos de modernidade [...] 

(KUHLMANN Jr. 1998: 76).  

 

Promover, então, uma exposição de livros infantis era também inserir o Brasil no circuito 

de países que se preocupavam com as leituras de suas crianças. Essas exposições, segundo 

Kuhlmann Júnior (1998), configuravam-se também em espaço para debates e circulação de 

ideias. Neste caso, falava-se da Literatura e de seu público leitor. Podemos observar tal espaço 

de debates, por exemplo, a partir da criação de um documento, o Memorial aos Editores. Este 

documento, segundo estudos de Ana Chrystina Mignot, apresentava aos editores brasileiros os 

formatos físicos, bem como os tipos de história mais adequados aos leitores infantis, seguindo-

se, para isso, tanto os resultados dos inquéritos promovidos pela Seção de Cooperação à 

Família, em 1926, quanto às orientações pedagógicas e psicológicas dos teóricos em voga, à 

época.  

A associação entre a criança e o futuro do Brasil enquanto nação podem ser obervados no 

modelo de carta de pedido de livros. Através dela, os organizadores da exposição explanavam, 

de forma breve, o que seria realizado na exposição e pedia ao destinatário empréstimo ou 

doação de livros. Segundo alguns documentos presentes nos relatórios das exposições de livros 

infantis, os livros doados passaram a compor a biblioteca da Associação Brasileira de Educação. 

Consta na carta:  

 
Rio de Janeiro, 6 de junho de 1936.  

Exm° Sr. 

Devendo a Associação Brasileira de Educação realizar, nos fins do corrente 

mês, ou no começo de julho próximo, sua 4° exposição de literatura infantil e 

adolescentes, solicitou vossa colaboração para o êxito da referida exposição, 

pedindo-vos enviar-nos obras recreativas que nela possam figurar, de maneira 

a difundir o gosto infantil pela boa leitura.  

Assim, trabalharemos para a implantação dos hábitos de leitura, que tanto 

influencia no progresso de um povo.  

Esperando que atendais a nosso apelo, aqui vos apresentamos agradecimentos 

e saudações atenciosas. (Márcia Lidemberg Rocha – Presidente da Comissão 

de Exposição de livros.) 

  

A separação dos gostos infantis por categorias de idade e a orientação de adaptação dos 

livros clássicos da literatura para que pudessem se adequar àquilo que a comissão de livros 

infantis julgava ser adequado às crianças, demonstra uma concepção sobre a criança baseada 

em fases do desenvolvimento. À época, pesquisas de Jean Piaget e Edouard Claparède, por 

exemplo, salientavam o desenvolvimento gradual de crianças e jovens. A literatura infantil, 

nessa perspectiva, também deveria ser orientada pensando nesse desenvolvimento, para que 

pudesse cumprir também seu papel educativo.  

Na IV Exposição Internacional de Livros Infantis, além das obras literárias voltadas para 

a infância, foram também expostos livros didáticos vindos dos Estados Unidos. Para discursar 

sobre esses livros didáticos foram chamados os educadores Delgado de Carvalho e Elvira 

Nizynska, ambos do Instituto de Educação do Distrito Federal. O primeiro lecionou História, a 
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educadora, por sua vez, lecionava as disciplinas Leitura e Linguagem e Literatura Infantil. Vale 

salientar que, no ano da quarta exposição, Elvira Nizynska era também componente da 

Comissão Nacional de Literatura Infantil, criada pelo Ministro da Educação, do período, 

Gustavo Capanema. Na época, então, a Literatura Infantil ganhava uma comissão de estudos, 

composta por professores e escritores. A CNLI teve como objetivo principal o incentivo à 

divulgação e o estudo de livros literários para crianças, circulantes no Brasil. 

 

Considerações finais 

 

Diante disso, é possível perceber a ABE como um dos espaços que procurou promover 

debates em torno da Literatura Infantil. Orientar e direcionar certo tipo de literatura para 

crianças e adolescentes requer, primeiramente, ter um determinado olhar para esse público 

leitor, diferindo-o, portanto, do leitor adulto. Como pudemos analisar, através das fontes e dos 

diálogos teóricos, no período em que as exposições internacionais de livro infantil foram 

criadas, percebia-se a criança e o adolescente como seres ainda em desenvolvimento, que 

necessitavam de livros específicos, que atendesse as suas necessidades.  

Além disso, a leitura e a promoção de livros considerados, por esse grupo da ABE, como 

literatura de qualidade era uma maneira de assegurar o progresso nacional. Assim, buscavam 

direcionar os aspectos gráficos e estéticos dos livros infantis, em associação com os gostos 

literários expostos pelas crianças e pelos jovens, no inquérito realizado pela Associação. Com 

isso, visava-se alcançar o potencial educativo, formador e conformador da Literatura Infantil, a 

serviço de um projeto nacional que visava alcançar.  
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OLHARES (IM)POSSÍVEIS: CRIAÇÃO FOTOGRÁFICA A PARTIR DOS 

CONFLITOS DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 

 

Ana Carolina Brambilla Costa1 

 

Como elaborar uma estratégia de ensino quando um assunto aparente banal se torna 

(im)possível na sala de aula? Este ensaio é composto pelos movimentos de pensamento trazidos 

a mim, professora de Arte, a partir das experiências com leituras de notícias e produção de 

imagens fotográficas nas aulas deste componente2. 

O conteúdo de partida, proposto pelo currículo e pelo material didático, era a abordagem 

da arquitetura neoclássica e a valorização do patrimônio cultural arquitetônico. Como pano de 

fundo, a educação patrimonial para a cidadania, que implica no reconhecimento e valorização 

do patrimônio cultural a partir do olhar para o local (HORTA, 1999).  

Iniciei as propostas pedagógicas assumindo a responsabilidade de levar aos estudantes as 

características da arquitetura neoclássica e a importância da preservação destes prédios 

enquanto patrimônio cultural (expressa nas políticas de tombamento, por exemplo). Deveria 

explicar-lhes; deveria inculcar-lhes a importância de tal assunto. Comodamente, assumia o 

papel de subjugar a inteligência dos estudantes à minha própria; encontrava-me mestre 

explicador (RANCIÈRE, 2002). 

Só me dei conta deste fato quando a comodidade desse local de fala foi sacudida pela 

inteligência dos estudantes. Os livros foram fechados. Enchentes de questionamentos sobre 

patrimônio arquitetônico invadiram a aula, motivadas por discussões que aconteciam com 

grupos culturais e cidadãos descalvadenses nas redes sociais. O impasse: o caso de um casarão 

centenário do município, em vias de tombamento solicitado pela sociedade civil, que havia sido 

rapidamente vendido a uma grande rede de farmácias e demolido.  

Este caso desenterrou nos comentários dos internautas outros casos de demolição ou de 

descaracterização de prédios tombados do município, na contramão da legislação. As postagens, 

entretanto, não apontavam apenas para uma denúncia desses casos, mas abriam as margens para a 

discussão das contradições da própria legislação, na voz dos proprietários, que argumentavam sobre 

as desvantagens de possuir um bem tombado. E esses diferentes pontos de vista foram deslocados 

das redes sociais para as carteiras da sala de aula, em enxurradas de perguntas. 

Eu não sabia responder a essas questões. Eu não sabia o que era verdadeiro o suficiente 

para ser ensinado. Frio na barriga. Como construir uma prática escolar – e artística- com o 

assunto, a partir daí?  

 

Primeiro movimento: quando a incerteza incentiva a criação 

 

A discussão dos estudantes, pautada pelo crescente espaço de debates, denúncias e 

impasses que as políticas públicas para o tombamento ganharam nas mídias da região, indicava 

impossibilidades de pensar a preservação sem pensar nos conflitos.  

Essas disputas abriram espaço no currículo, comprometendo a aula de Arte com a cultura 

visual e as “questões da diferença3 e do comportamento ligadas a desvios e perspectivas 

culturais e sociais conflitantes” (MORRIS, DANIEL, STUHR, 2005, p. 266). Dessa maneira, 

                                                           
1 Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: carolbramb@gmail.com.  
2 Estas experiências foram realizadas de 2013 a 2015, com turmas do 1º ano do Ensino Médio do Centro 

Educacional SESI, em Descalvado-SP.  
3 Aqui os autores utilizam o termo diferença referindo-se às diferenças culturais na perspectiva dos estudos de 

interculturalidade. 

mailto:carolbramb@gmail.com
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um conteúdo aparentemente distante fez profundas articulações com a realidade dos atores do 

processo de aprendizagem. 

Questões que nunca rodearam meus pensamentos estremeceram o planejamento docente 

bem estruturado: que escolhas denotam as políticas de tombamento? O que é um patrimônio? 

Quem escolhe? Prédio tombado é importante para o coletivo, mas é aberto ao coletivo? Que 

relações se dão entre a preservação do passado e as ações do presente?  

Uma estudante exclamou, ao final de uma roda de debate: “Esse assunto é impossível!”. 

E era, porque rompia com a certeza e a verdade geralmente presentes nos conteúdos escolares. 

Meu sentimento era semelhante: era impossível, são várias camadas de verdades, de problemas, 

de conflitos, de realidades, de singularidades. Como produzir algo a partir daí, sem delimitar o 

olhar dos estudantes, mas incentivá-lo a ser múltiplo? 

Partimos, então, dos disparadores de toda a discussão: as notícias e comentários das redes 

sociais. Propus aos estudantes a leitura de notícias sobre as políticas de tombamento de prédios, 

não apenas locais, mas nacionais, que foram selecionadas evitando a busca de representações 

únicas, para privilegiar a provocação de diferentes pensamentos sobre processos de 

tombamento recentes na região e no Brasil.4  

Discutidas em grupos e depois socializadas coletivamente, as notícias construíram uma rede 

multifacetada de questionamentos, a partir das ligações entre as várias situações relatadas, e das 

disputas de concepções que implicavam em uma ação-(re)visão do texto da lei de tombamento.  

Desse movimento, uma dupla necessidade: refletir sobre as políticas legais, mas sem 

toma-las como monolíticas, e propor um processo de criação reflexivo dos estudantes, não 

como fechamento, mas como mapeamento de seu próprio olhar nas conexões em trânsito na 

realidade. Para que a sala de aula pudesse se tornar espaço de encontro desses olhares, resistindo 

à conceitos únicos e tendo abertura para provocar múltiplos pensamentos sobre o assunto, foi 

necessário reescrever a palavra impossível. (Im)possível? 

 

Segundo movimento: a imagem artística como multiplicadora de pensamentos 

 

A inspiração nos artistas Michael Eastman (“Havana”, 1999-2002) e Marjan Teeuwen 

(“Destroyed Houses”, 2009) - e seus olhares sobre beleza e abandono em edificações- indicou 

a potência das imagens fotográficas para discutir e apontar novos caminhos.  

As imagens foram apreciadas em sala de aula, e, a partir delas conversamos sobre os 

principais pensamentos e sensações despertados.  

 

                                                           
4 Os temas principais selecionados foram: descaracterização de prédios tombados, ineficiência das políticas de 

tombamento, iniciativas de revitalização, dificuldades de promover reformas de acessibilidade e debates sobre 

grafites em bens tombados.  
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Figura 01: Havana (Eastman). Disponível em: <http://www.eastmanimages.com/3091674-havana-1999-2002#e-0>. 

Acesso em: 15 ago. 2016. 

 

Em Eastman, a composição com cores, texturas e objetos revelava a beleza presente na 

deterioração: nas marcas de infiltração, nos varais improvisados do que um dia pareceu sinal 

de distinção social. Não há imagem de pessoas, mas se intui sua presença. Sensação de silêncio. 

Em Teeuwen, o abandono é recriado pela artista, que recompõe com os detritos dos 

próprios prédios formas impressionantes. As imagens apontaram para a potência de compor 

com ritmos, formas, cores, texturas, sem interesse em representar o prédio, mas intervir em sua 

estrutura, reinventando-a.  

 

 

Figura 02: Casa destruída Krasnoyarsk (Teeuwen, 2009). Disponível em: <http://da1.appleisp.nl/~kw14/wp-

content/uploads/2015/03/mt_works.pdf>. Acesso em 15 ago. 2016. 

 

A partir dos pensamentos e sensações disparados pelas imagens dos artistas, propus a 

criação fotográfica aos estudantes. Como o ponto disparador de toda a discussão foi o 

município, a criação propôs um retorno: olhar de novo as questões de preservação de patrimônio 

arquitetônico que estão presentes no cotidiano, e ver o (im)possível através daí. A ideia era que 

as imagens refletissem sobre a própria experiência de se deslocar na cidade e observar os 

prédios sobre os quais discutimos dentro da sala de aula, mapeando os olhares dos estudantes 

sobre as discussões. 

 

 

http://www.eastmanimages.com/3091674-havana-1999-2002%23e-0
http://da1.appleisp.nl/~kw14/wp-content/uploads/2015/03/mt_works.pdf
http://da1.appleisp.nl/~kw14/wp-content/uploads/2015/03/mt_works.pdf
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Terceiro movimento: pensar com imagens 

 

Momento de socialização das fotografias produzidas. Espaços de encontro dos diversos 

percursos e olhares que foram estabelecidos a partir da leitura de notícias e da discussão dos 

conflitos relacionados às políticas de tombamento de patrimônio arquitetônico.  

As fotografias, com suas múltiplas entradas, implicam também na multiplicação de 

olhares e sentidos, fora de uma construção escolar em que o resultado da aprendizagem pudesse 

ser previamente verificável.  

Proponho nesse movimento de reflexão docente, pensar com as imagens, selecionando, 

recortando e colando pensamentos construídos coletivamente a partir dos olhares individuais 

dos estudantes.  

  

 

Figura 03: Casarão da Santa Casa (fotografia de G. Z., 2014). Arquivo pessoal. 

 

O prédio da Santa Casa chama a atenção. Embora não seja tombado, tem suas 

características relativamente preservadas. Sua beleza arquitetônica, sua relação com o passado 

o posiciona dentro de quais orientações espaciais? A imagem do prédio, quase flutuando no 

espaço sideral, pode torna-lo atemporal, não pertencente mais a uma fronteira geográfica, mas 

talvez um território. Seria isso um patrimônio? O que atravessa o tempo, e propõe uma 

desnaturalização de si próprio na relação presente-passado-futuro?  
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Figura 04: Partiu sujar carros (fotografia de G. C., 2014). Arquivo pessoal. 

 

É o mesmo prédio que vemos na figura 04. O movimento do olhar, entretanto, passa 

despercebido pelo peso da arquitetura. Concentra-se no irrelevante, no que torna absurdamente 

(ir)real esse mesmo prédio: uma pomba, sobre o frontão com a imagem da padroeira católica 

do edifício. É a pomba quem merece destaque, quem executará o jogo da ação expressa pelas 

hashtags das redes sociais. Ela levantará voo. E sujará os carros. E o prédio continuará ali. 

Movimentos do cotidiano no arredor do patrimônio que o ancoram à importância do banal. 

 

 

Figura 05: Desimportância (fotografia de G. S., 2014). Arquivo pessoal. 

 

Em um sentido diferente, G. S. brinca com um jogo de enquadramento que inverte a 

proporção das figuras. As pernas, muito maiores que o prédio, é que possuem o poder de 

desmerece-lo, talvez até de destruí-lo. Esta imagem, construída a partir de uma ideia de 

representação da destruição, ganhou novos sentidos quando exibida ao lado de fotografias mais 

experimentais. O que nos leva a pensar que a experimentação do olhar nas imagens pode 

desacostumar os pensamentos e propor novas experimentações de sentidos. 

A figura 06 apresenta a única fotografia feita a partir de um prédio público que é 

efetivamente tombado (aos cuidados do CONDEPHAAT-SP) na cidade. Ali funcionou, por 
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certo tempo, a única sala de cinema de Descalvado. Em 2012, com a falência do 

empreendimento, essa ala do prédio foi fechada ao público.  

  

 

Figura 06: A invasão do cinema (fotografia de I. V., 2013). Arquivo pessoal. 

  

Mas e se esse prédio fechado fosse invadido? Não pelos cidadãos, mas por personagens da 

ficção? Trariam humor ao edifício? Que tipo de sentidos essa invasão poderia trazer? Que tipo de 

invasão poderíamos fazer para nos apropriar dos prédios públicos? Uma invasão do olhar? 

 

 

Figura 07: Sem título (fotografia de B. Z., 2014). Arquivo pessoal. 

 

Um prédio fechado ao público também é a temática de partida da fotografia acima. Do 

prédio, entretanto, pouco se vê: multiplicam-se as imagens das grades e dos cadeados que 

impedem a passagem das pessoas, e também a passagem do olhar. Qual o acesso das pessoas 

aos bens tombados? Quantos cadeados se multiplicam por aí? E quantas invasões- reais ou 

ficcionais- podem ser engendradas? 

É a palavra prédio que dispara a invenção das próximas fotografias. O termo tanto pode 

se referir às edificações térreas (casas) quanto às construções com vários andares – que se 

articulam com as imagens de desenvolvimento urbano.  
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Em um pequeno município que possui apenas três prédios de andares, o que é utilizar a 

palavra como sinônimo de construção? É o que se pergunta a fotografia abaixo, em um 

panorama geométrico da cidade horizontal e ruralizada, que se dobra sobre a estrada vazia no 

canavial. Prédios? Não seria patrimônio algo de outra ordem?  

 

 

Figura 08: Prédios? (Fotografia de A. D., 2013). Arquivo pessoal. 

 

Ou então, porque não destacar exatamente a raridade desses prédios de andares que não 

têm importância histórica no passado do município- já que muito recentes- mas que são o 

elemento comum que conecta uma pequena cidade e uma metrópole? E então, esquecer das 

características neoclássicas e passear o olhar pelas varandas e antenas dos apartamentos, no 

fundo escuro e dramático sobre o qual se impõem as linhas retas geométricas. 

 

 

Figura 09: Prediando (fotografia de R. V., 2015). Arquivo pessoal. 

 

O passeio do olhar também é explorado pela estudante J. G. Em seu percurso, ela escolhe 

um prédio relevante para sua infância. Ao visitá-lo, encontra um escorregador.  
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Figura 10: Escorregar (fotografia de J. G., 2015). Arquivo pessoal. 

 

E então a fotografia se torna uma brincadeira de olhar que intui um corpo ali, quase a 

escorregar no movimento repetitivo das imagens. É o afeto e a infância que se presentificam. 

Podemos refletir sobre as memórias na construção do patrimônio, mas também é possível 

imaginar um olhar de criança no tratamento das discussões, um olhar que transita pelo espaço 

e o explora corporalmente. 

Na contramão da brincadeira, na figura 11, as lápides do cemitério sustentam-se 

precariamente sobre as nuvens, e parecem se deixar cair no movimento impactante proposto 

pela linha diagonal da composição. O título da fotografia é extraído do autor Virgílio Ferreira 

e conduz os pensamentos para as diferenças sociais, que marcam a construção e seleção de um 

patrimônio. E permite perguntar: será que os mortos não sabem dessas diferenças, quando a 

própria construção arquitetônica das lápides evidencia a hierarquia social existente em vida? A 

imagem fotográfica seria capaz de desequilibrar essas hierarquias? 

 

 

Figura 11: “Das diferenças impostas os mortos nada sabem” (fotografia de C. A., 2013). Arquivo pessoal. 

 

As fotografias dos estudantes, transitando entre o documental e o experimental, 

propuseram novas questões e direções a serem exploradas: o que devemos preservar? Como 

(convi)ver o passado? O relevante para cada um é coletivo? Como a arquitetura pode se 

relacionar com os afetos pessoais? E com a política?  
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Os pensamentos disparados por elas são múltiplos e podem ser multiplicadores de outras 

sensações, pensamentos e imagens, desestabilizando uma construção pedagógica da verdade 

única e propondo deslocamentos por pensamentos nômades que atravessam fronteiras e erram, 

sem perder o rumo, esquivando-se da semelhança e da conformidade (DELEUZE; PARNET, 

1998), e apontando para as forças de devires nos percursos do olhar dos estudantes. E, claro, na 

minha docência errante nesta experiência relatada.  
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A ARTE DE NARRAR HISTÓRIAS POR UM TAPETE LITERÁRIO: 

PERCURSOS DE UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA VIVENCIADA POR 

UM GRUPO DE EXTENSÃO 

 

      Gina Carla Costa1 

Ana Maria Moraes Scheffer2 

Denise Mendonça Barbosa3 

  

Introdução 

 

“O que será que tem na bola de cristal?” Este questionamento feito por uma criança do 2º 

ano, diante de um cenário narrado em um tapete literário, é o fio encadeador deste relato de 

experiência de contação de história planejada e desenvolvida pelo grupo de pesquisa 

Linguagem, Infâncias e Educação - LINFE - circunscrito no Projeto de Extensão Tempos e 

espaços de leitura.4 Embora esta oficina literária tenha sido concretizada em quatro escolas da 

rede municipal de ensino de Juiz de Fora, será relatado, nesse texto, apenas a que foi 

desenvolvida em uma delas. Assim, a nossa proposta é narrar esta experiência de contação de 

história realizada através de um tapete literário com o intuito de oportunizar as crianças de uma 

turma do 2º ano do Ensino Fundamental uma vivência de leitura literária.  

Tudo começou no momento de planejamento coletivo da oficina no grupo de pesquisa, 

quando uma professora relatou uma experiência literária vivenciada com seus alunos. A docente 

apresentou a narrativa do conto de fadas A bola de cristal, as estratégias e os recursos utilizados 

no desenvolvimento deste trabalho com seus alunos. O conto A bola de cristal narra a história 

de uma feiticeira que temia que seus três filhos lhe roubassem os seus poderes, por isso 

transforma o mais velho em águia e o segundo em baleia. O terceiro não é transformado porque 

conseguira fugir. Para desfazer os feitiços colocados nos seus dois irmãos e na princesa que se 

tornara prisioneira no castelo, o terceiro filho enfrentou muitos perigos para resgatar um 

instrumento mágico, a bola de cristal, que devolveu a forma humana aos seus irmãos e a beleza 

da princesa e sua liberdade.  

O seu relato despertou nos integrantes do grupo de pesquisa o interesse pela realização 

daquela oficina de leitura nos nossos encontros para que tivéssemos a oportunidade de conhecer 

o texto literário e o suporte tapete que fora utilizado, antes de apresentá-los às crianças nas 

escolas. Conforme esclarece Oliveira (2010), o professor para planejar a sua atividade de leitura 

ou de contação de história precisa ler e sentir o que a obra poderá oferecer. Caso o professor 

não se entusiasme e se emocione pela obra, deve buscar outra narrativa. Tendo, pois, vivenciado 

a contação da história “A bola de Cristal” no grupo, os professores se sentiram motivados e 

envolvidos pelo conto e pela estratégia de utilizar um tapete literário para apresentá-la aos 

alunos das escolas onde aconteceria esta oficina literária.  

Vale explicar que esse tapete foi construído pela turma da professora integrante do grupo 

que, após a leitura expressiva da história, percebeu o interesse das crianças em dar forma ao 

cenário e aos personagens através de desenhos. Ao desenharem partes da história de que mais 

                                                           
1 Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. E-mail: ginacarla4.0@hotmail.com. 
2 Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. E-mail: anamscheffer@oi.com.br. 
3 Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. E-mail: denisemb2009@gmail.com. 
4 O grupo LINFE produz pesquisas sobre a formação leitora de professores e alunos. O projeto de extensão discute 

a formação dos professores, elaborando oficinas de leitura que, após serem realizadas no âmbito de escolas 

municipais de Juiz de Fora, são analisadas criticamente. A proposta de intervenção mobiliza a leitura literária em 

interface com outras linguagens. 

mailto:ginacarla4.0@hotmail.com
mailto:anamscheffer@oi.com.br
mailto:denisemb2009@gmail.com
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gostaram, as crianças confeccionaram um livro. Em seguida, os desenhos produzidos foram 

utilizados na confecção do tapete e dos personagens em forma de fantoches. Assim sendo, após 

o contato com o texto e a experiência literária vivida no grupo por meio da história, realizamos 

essa oficina, a qual será descrita a seguir.  

 

Oficina literária “A bola de cristal”: uma formação de leitor literário 

 

Contar histórias é uma arte milenar. Desde os primórdios, o homem conta histórias para 

expressar seus sentimentos, partilhar suas experiências e conhecimentos. Ao contarmos uma 

história, buscamos conhecer nossa cultura e a de outros povos, pois grande parte das narrativas 

está baseada no discurso que se encontra no imaginário de um povo. Elas podem ser fábulas, 

contos, lendas que quando contadas, abre-se uma oportunidade para a construção de uma 

identidade social e cultural. Desse modo, além de contar história como uma forma de conhecer 

o passado, aproximar gerações, enriquecemos as experiências dos alunos, propiciando situações 

nas quais poderão falar sobre seus desejos, medos, fantasias, além de desenvolver diversas 

formas de linguagem. É somente no encontro com o texto, que se constrói essa experiência. 

Como nos coloca Farias:  

 
Somente os humanos dizem era uma vez... Somente nós fazemos isso: 

contamos a nossa história, a dos outros, escrevemos, acrescentamos detalhes, 

criamos situações que não aconteceram de fato, imaginamos outros mundos, 

outros seres, outras paisagens, outras formas de ver e viver neste e em outros 

mundos imaginados. (FARIAS, 2011, p. 20). 

 

Na tentativa de propiciar às crianças esse momento de viver o Era uma vez que fomos 

ao encontro delas nas escolas. É importante dizer que ouvir um conto de fadas através de 

um tapete literário foi uma experiência que ainda não havia sido vivenciada pelas crianças 

nas escolas onde desenvolvemos esta oficina de leitura. Na escola onde foi realizada a 

vivência que relataremos, a professora da turma do segundo ano do ensino fundamental já 

havia preparado os alunos para receber as pesquisadoras que desenvolveriam junto com ela 

a oficina literária. Quando chegamos, encontramos as crianças sentadas nas carteiras, em 

círculo, nos aguardando ansiosamente. Consideramos que seria mais interessante 

realizarmos a atividade na biblioteca da escola, pois, segundo a professora, nela o espaço é 

mais confortável e espaçoso para as crianças. Assim, a biblioteca foi organizada por nós 

para recebermos a turma.  

Quando chegaram à biblioteca, as crianças foram se acomodando. Demonstraram 

interesse e curiosidade em saber quem eram aquelas pessoas desconhecidas que ali estavam. 

Pesquisadoras, professora e alunos se apresentaram e, em seguida, foi explicado para as crianças 

o porquê de nossa presença na escola. A seguir, perguntamos a elas se gostavam de vir à 

biblioteca e quais histórias conheciam. Todos afirmaram gostar de vir à biblioteca e alguns 

disseram que conheciam as histórias: Bruxa, bruxa venha à minha festa, A mula-sem-cabeça e 

Como pegar uma estrela. Em seguida, as crianças foram convidadas a participarem da contação 

da história A Bola de Cristal.  

Antes de iniciar a contação, a pesquisadora que iria contar a história apresentou uma 

canção para a turma como estratégia pedagógica para atrair a atenção dos alunos e 

sensibilizá-los para a recepção da história. A canção e o ambiente da biblioteca que foi 

preparado para acolher as crianças para a contação da história remetem a “um espaço de 

encenação que torna especial o momento de contação da história, transformando a 

performance a um convite ao exercício do imaginário o que é próprio da literatura 
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(COSSON, 2014, p. 114). A professora foi inserindo as crianças na história e promovendo 

o encontro delas com o texto. Confirmamos isto no comportamento de cada uma, pois, 

durante toda a contação, permaneceram atentas e envolvidas com a narrativa. Ficaram 

admiradas e curiosas com o percurso da narrativa no qual eram apresentados diferentes 

personagens e elementos da história. Tendo terminada a contação, os alunos queriam saber 

o que havia dentro da bola de cristal, se dentro dela existia água e se ela era de fato de 

cristal. Nesse ato de perguntar, o aluno demonstra sua curiosidade em relação ao objeto bola 

de cristal, o qual mobiliza as ações dos personagens da história contada.  

Dando prosseguimento, uma das pesquisadoras perguntou às crianças se haviam gostado 

da história contada. Dois alunos demonstraram não ter gostado porque demora e é chato. As 

demais crianças levantaram as mãos expressando que haviam gostado. Algumas disseram: Eu 

gostei da parte que o príncipe fica feliz! Eu gostei da parte que ele mata o búfalo. Gostei da 

bola de cristal.  

Após essas colocações, foi perguntado aos alunos sobre quais personagens gostariam de 

ser caso participassem da história. Interessante o gosto diversificados das crianças ao 

demonstrarem que gostariam de ser a princesa transformada, porque ela é linda! A baleia, 

porque ela mergulha. A segunda princesa, porque é linda! A feiticeira porque tem poder, 

transforma em animais e porque é bonita também. Outros queriam ser a princesa horrorosa, 

porque eu gosto de coisas horrorosas. O gigante, porque ele é legal, é forçudo! O búfalo. O 

rei. O feiticeiro. Este encontro singular com a narrativa revela a mágica que a leitura pode 

oferecer aos leitores. Diante do envolvimento das crianças com a ficção pudemos perceber que 

durante toda a contação da história foi estabelecido um pacto ficcional com a obra que estava 

sendo contada, permitindo a abertura para diferentes formas de leitura, de inferências e a 

possibilidade de várias interpretações sem a preocupação com o certo e o errado. As crianças 

se envolveram com a história, mantendo viva a imaginação, considerando como sendo verdade 

tudo o que lhes foi contado.  

É importante observar que a literatura estimula o diálogo, levando-nos a ultrapassar os 

limites da vida cotidiana e escolar, pois contribui para ajudar as crianças e a nós a vivenciarmos 

e entendermos nossa interioridade e promover nossa inserção na cultura literária. Nossos alunos 

demonstraram “o quanto a nossa subjetividade é vivenciada por meio da literatura, o quanto 

projetamos nos textos literários nossos anseios, desejos, medos e emoções” (LEAL e 

ALBUQUERQUE, 2010, p. 90).  

Convidadas a se aproximarem do tapete, as crianças, em grupos, foram manipulando 

os fantoches dos personagens. À medida que brincavam com os personagens e o tapete, elas 

recontavam oralmente os fatos da história relacionados ao fantoche que estava em suas 

mãos. Uma criança quis saber por que alguns personagens tinham os rostos azuis e outros 

amarelos. Respondemos que foram essas as cores escolhidas pelas crianças que desenharam 

os personagens e que havia partido da imaginação de cada uma delas.  Nesse momento, 

mesmo as crianças que manifestaram, inicialmente, não gostar de histórias, também 

quiseram explorar o tapete e disseram ter preferência por histórias de terror. A maioria pediu 

que contássemos a história novamente. E, num outro momento, disseram que queriam ouvir 

histórias de terror. Levando em conta as escolhas e interesses dos alunos, nos propusemos 

a selecionar para o próximo encontro um conto de terror com vistas a atender o desejo deles.  

Em momento subsequente, foi apresentado à turma o livro que foi construído também 

pelos alunos da professora que nos inspirou a realização dessa oficina. Três alunos conseguiram 

ler algumas frases e relataram que já sabiam ler. Tal afirmativa motivou os demais colegas que 

disseram já serem também leitores.  
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Considerações 

 

Ao proporcionarmos às crianças a participação em momentos de contação de história, 

estamos oferecendo a elas a linguagem, a oportunidade de alargar seu repertório de narrativas 

e de viver experiências literárias que poderão, num outro momento, serem recobradas pela 

memória. A literatura entra, dessa forma, como uma possibilidade de provocar emoções, 

estimular a capacidade do ser humano de fantasiar e refinar a sua sensibilidade. Através da 

leitura literária podemos sair do lugar comum, nos deslocar do nosso cotidiano e, assim, 

compreender nós mesmos e o outro. O “Era uma vez” próprio dos textos literários acende uma 

reflexão sobre o entrecruzamento entre o passado, o presente e o futuro e apresenta uma forma 

outra do sujeito se relacionar com o mundo.  

Através da realização dessa oficina literária, podemos considerar que o tapete se 

constituiu como importante recurso pedagógico, o qual contribuiu por ampliar o interesse e a 

participação dos alunos na oficina. Contudo, buscamos dar maior relevância à história que 

estava sendo contada. Por se tratar de um conto de fadas, a história A bola de cristal dos Irmãos 

Grimm é considerada um modelo de narrativa porque inicia com uma situação inicial e parte 

para um conflito que precisa de uma solução para se alcançar sucesso no final. Tal estrutura 

contribui para a criança compor uma visão sobre a vida. Como assinala Aguiar (2001, p. 79), 

os contos de fadas ao trazerem o ingrediente da fantasia em sua estrutura narrativa auxiliam a 

criança a “organizar suas percepções e a vivenciar e resolver emoções que lhe parecem 

complexas e de difícil compreensão”. 

As experiências de ouvir a história, de manipular os personagens em forma de fantoches, 

de observar a pesquisadora contar uma história memorizada, de manusear um livro produzido 

por outras crianças e tentar lê-lo têm uma dimensão formadora do gosto, um estímulo à 

curiosidade e uma motivação para a busca por outros textos.  

Sendo assim, o relato de experiência aqui apresentado reflete as concepções de leitura 

literária e letramento literário que têm pautado nossas reflexões no grupo de pesquisa. A 

realização de estudos que suscitam discussões acerca do trabalho com a literatura no contexto 

escolar tem propiciado a todos os participantes do grupo de pesquisa um processo reflexivo 

constante e contribuído para repensarmos e avaliarmos nossas práticas pedagógicas e as 

pesquisas que são desenvolvidas.  
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AS EXPERIÊNCIAS DE “ZÉ PROFESSOR” NA ALFABETIZAÇÃO DE 

ALUNOS DA CASA-ESCOLA DO VALENTIN (1979-1982) RORAINÓPOLIS-RR 

 

 Maria Clelia Pereira da Costa1 

 Carlos Roberto da Silveira2 

Introdução 

 

O objetivo central desse artigo é relatar as experiências e as práticas pedagógicas de um 

professor leigo o “Zé Professor” que, a partir do trabalho dos alunos na lavoura alfabetizou 

centenas de alunos da Casa-Escola do Valentin localizada a BR 174 km 475 no Sul do Estado 

de Roraima. Esta investigação inseriu-se na Linha de Pesquisa Práticas Discursivas, Processos 

Culturais e Educativos do Curso de Mestrado em Educação da Universidade São Francisco 

Itatiba-São Paulo. Contudo, este estudo é parte da pesquisa de mestrado realizada durante dois 

anos (2014-2016) em áreas do Projeto do Assentamento Dirigido Coronel Salustiano de Farias 

Vinagre e Anauá (PAD/ CSFV3/ANAUÁ) concluída em fevereiro de 2016, sendo esse recorte 

tratado entre 1979-1982. 

O corpus reside nos conceitos das leituras realizadas sobre “Pedagogia da Terra” de 

Miguel Arroyo (2000), Caldart, (2004). No entanto, Rosineide, Bortoni-Ricardo, Gondim, 

(2009), fortalecem as reflexões e discussões sobre alfabetização e as metodologias do professor. 

O texto em questão está centrado na oralidade nas lembranças de Zé Professor que dão vozes a 

estas narrativas considerando os estudos de Meihy, Holanda (2007, p. 71), enfatiza, “Como 

técnicas, o uso das fontes orais confere sentido acadêmico à aplicação das entrevistas que 

passaram a ser válidas como recursos de separação da história oral, produzida na universidade 

em oposição às soluções que se valiam do uso mais ‘inocentemente’ ou “livre” das entrevistas”. 

Esse imaginário permite a interpretação dos fatos propiciando importantes recursos à 

pesquisa científica, à medida que esse instrumento favorece seu prestígio, atenção nas explicações 

e sinaliza o valor do registro pensar e interpretar as narrativas testemunhas dos acontecimentos 

vivido, do lembrado, e assim possibilita outro olhar para o dito nessas vozes silenciadas. 

 

Alinhavando a história do professor da Casa-Escola 

 

Para o leitor situar-se no espaço tempo, vamos costurar os pedaços dessa história e 

conhecer alguns fragmentos das narrativas de José Raimundo dos Santos (Zé Professor) natural 

de Fortuna-Maranhão, chegou a BR 174 em 25 de outubro de 1978, em busca de terras. Zé 

Professor explica sobre sua trajetória na função de educador, 

 
(...) Nunca imaginei ser professor mais o destino me ofertou, quando em 

fevereiro de 1979, me visitou Tomaizão com minha madrinha Amália, ele me 

convidou para uma reunião e Amália pediu para eu derrubar sua roça. Nesse 

intervalo apareceram Paulo Lopes e Raimunda Guevara Coordenadores da 

Divisão de Educação do Interior, me convidaram para trabalhar na Casa-

Escola do Valentin. No dia da reunião Valentin abordou o assunto que o 

professor de 1978 desistiu, e necessitava de uma pessoa da localidade que 
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INCRA, nº 141, de 7de outubro de 1975, na região Sul de Roraima.  

mailto:cleliasup@gmail.com


AS EXPERIÊNCIAS DE “ZÉ PROFESSOR” NA ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS DA CASA-ESCOLA DO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.288-292, SET.DEZ.2016 289 

enfrentasse as dificuldades. Durante a reunião, Tomaizão me apresentou 

como o novo professor da escola sua estratégia não permitiu defesa nem 

tempo para pensar e dizer não. [...] Tomaizão perguntou - Você está decidido 

homem? Não sei vou tentar, mas não prometo muita coisa (05/07/2015). 

  

No tratado da memória e da lembrança, é importante notar que “quando recordamos 

experiências vivenciadas anteriormente, temos a impressão que construímos nosso passado de 

acordo com as motivações estritamente pessoais” (SANTOS, 2003, p. 33). Dessa feita, Zé 

Professor traduz na essência o significado do tempo, a vivência atravessada por verdades que 

simbolizaram o valor da terra. Ele busca na memória o passado individual, coletivo e social, os 

acontecimentos à luz histórica a luta pela escolarização dos assentados e tece uma teia de sua 

vida imbricada e pincelada com a história da escola investigada. 

Essa luta nas palavras de pesquisadores da Pedagogia da Terra Caldart, Arroyo (2004, p. 

342) se pauta na esperança do homem e tem significado de permanência. Esta coletividade 

esteve presente na construção da Casa- Escola um barraco de pau a pique coberto de cavaco e 

cercado de palha media 6x7 e servia a diferentes propósitos, salão de festa, igreja, escola, 

reuniões e moradia para os professores. 

Após a reunião a “Casa-Escola” encontrou seu caminho, com passos lentos, firmes e 

significativos. O novo professor enfrentou os desafios ponderando cada situação, aluno sem 

documentos, falta de espaço físico, transporte escolar, e experiência profissional.  

A dúvida se dava a respeito de suas práticas pedagógicas, logo dissipada a preocupação 

dos pais, quanto o processo de aprendizagem dos filhos, dando lugar à tranquilidade de saber 

que um simples serrador se mostrou um excelente profissional da educação. Assim a pergunta 

que não quer calar. Como o processo de alfabetização foi conduzido nas atividades de Zé 

Professor, quando somente ele possuía a 4ª série do ensino primário e não dispunha de 

experiência metodológica para realizar tão árdua tarefa? 

A resposta vem somada as narrativas dos sujeitos do assentamento, o início da carreira 

de Zé Professor desafiaram-no a buscar respostas para aplicar suas metodologias no campo da 

educação rural focado na melhoria de sua prática pedagógica, ele se viu avaliando o 

aprendizado dos alunos, a segurança dos conteúdos ministrados e a satisfação das famílias. Zé 

Professor assegura 

 
Os professores naquele tempo a maioria tinham somente o ensino 

fundamental, eu mesmo só tinha a 4ª série e fui convidado para trabalhar 

nessas condições. Nunca fiz curso superior ou magistério, não pensei que 

tinha habilidade para ensinar até o dia em que pisei na sala de aula e tudo 

começou a fluir sempre tive sucesso com meus alunos (05/07/2015).  

 

Partindo desse princípio é compreensível refletir sobre a formação do professor da Casa-

Escola, suas práticas pedagógicas, produção de material didático, organização do espaço, domínio 

de sala de aula, e, sobretudo, a capacidade de promover o ensino nas classes multisseriadas e 

desenvolver o processo alfabetizador. Estes caminhos podem ser essenciais no cotidiano escolar 

dos alunos e seus pares. “A cultura da “minha escola” se impõe por meta organizar a vivência: 

superar o parcial, estabelecer ligações, vislumbrar perspectivas, conseguindo colocar como 

conjunto a situação, a comunidade e até o desenrolar da história” (SNYDERS 1993, p. 146). 

Nesse aspecto a Casa-Escola do Valentin, além da militância por sua instalação, se 

traduziu por um lugar social de pessoas que buscaram no trabalho da escola um espaço de lazer, 

do saber, de esperança de interesses das famílias migrantes, nas relações de pertencimento da 

posse da terra e da escola do campo, 
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O trabalho na terra, que acompanha o dia-a-dia do processo que faz de uma 

semente uma planta e da planta um alimento, ensina de um jeito muito próprio 

(também cultural, simbólico) que as coisas não nascem prontas, mas precisam 

ser cultivadas; são as mãos do camponês, da camponesa as que podem lavrar 

a terra para que chegue a produzir o pão. Esse também é um jeito de 

compreender que o mundo está para ser feito e que a realidade pode ser 

transformada, desde que se esteja aberto para que ela mesma diga a seus 

sujeitos como fazer isso, assim como a terra vai mostrando ao lavrador como 

precisa ser trabalhada para ser produtiva (CALDART, 2004, p. 343- 354), 

 

Esta didática se revela no trabalho do camponês, do educador do campo em condições 

que lhes são apresentadas em diferentes dimensões. “Não foi difícil passar daí às primeiras 

tentativas de retomar o processo de alfabetização das crianças, nem que para isso a própria terra 

ocupada tivesse que se transformar em um quadro de giz, escrita com galho de árvore ou uma 

lasca de pedra” (Op. cit., p. 231). Superando os obstáculos da Casa-Escola, permanência do 

educador novas estratégias foram planejadas para a educação formal do assentamento. 

 

Das tarefas da lavoura ao processo de alfabetização de centenas de alunos 

 

 A trajetória histórica, dessa escola é atravessada por lutas humanas, (Valentin, Zé 

Professor, Chico Leão, Tomaizão, Amália) e, se apresenta como pano de fundo para uma 

reflexão sobre suas nuances políticas, sociais e culturais. Por outro lado, Zé Professor 

desenvolveu a interdisciplinaridade sem ter conhecimento, o lúdico permeou o processo de 

trabalho dos estudantes na lavoura, do preparo da terra a venda e consumo interno dos produtos. 

Quanto à alfabetização e letramento Rosineide Magalhães (2009, p. 35) acrescenta, 

 
Em um mundo decorado de letras, números, cores, imagens, sons, as crianças, 

desde cedo, leem e escrevem ao seu modo sem os conhecimentos legitimados 

da escola, formulam suas hipóteses e vão lendo de sua forma [...] as narrativas 

criadas a partir dos personagens indicados por elas (animais, objetos plantas, 

personificados). 

 

A variedade de objetos se mostrou significativo aos olhos do professor um espelho 

produtor de conhecimentos capaz de aguçar o interesse dos alunos na escrita, leitura e produção 

oral. De acordo com Gondim, (2009, p. 87-88), 

 
O primeiro passo para o incentivo à leitura é não fazer desta atividade uma 

obrigação.[...]As atividades prazerosas fazem parte do lazer, do divertimento e de 

momentos de relaxamento. Por isso, se queremos que nossos alunos gostem de 

ler, não podemos impor a leitura como uma tarefa obrigatória. [...] O ato de ler 

proporciona um prazer que vem acompanhado de motivação interna, que nos faz 

ir além do que estamos lendo, e nos leva a buscar novas leituras. 

 

Zé Professor dinamizou o trabalhar com leitura e escrita de forma prazerosa, sem saber 

estava conduzindo uma metodologia, que seria no futuro um recurso de aprendizagem. “A 

forma como eu trabalhava para alguns parecia brincadeira, mas deu resultados positivos. Hoje 

talvez não tivesse resultado tão interessantes”(28/12/2015). O aprendizado no ambiente 

familiar também foi significativo, o velho jornal, a receita da vovó, o rótulo das embalagens, o 

nome do militar escrito no uniforme, às revistas, o livro de Bang-bang, recados, gibis, cartazes, 
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mapas, cordel, bilhetes, carta familiar, considerando as histórias compartilhada pelos alunos ou 

pelo professor. 

 
As brincadeiras estavam fora dos conteúdos mais os estudantes não 

questionavam estavam interessados no acervo da biblioteca feita de caixa de 

papelão. Não era uma biblioteca convencional, mas servia a seu propósito 

com o material doado. A minha busca foi constante nos cursos de capacitação 

por literaturas, qualquer coisa servia (05/07/2015).  

 

Considerando o trabalho de Zé Professor entendemos que sua preocupação se tornou um 

elo para lembrar que a pluralidade cultural, linguística e social dos alunos lhes permitiu a 

construir seus métodos de ensinar, estratégias históricas que ramificou sistematicamente nas 

escolas por onde passou. Já às regras ortográficas Bortoni-Ricardo (2009, p. 123) ressalta “O 

domínio da ortografia é gradual, lento, demorado. Quanto mais oportunidade temos de observar 

a língua escrita, refletindo sobre suas características, mais domínio vamos adquirindo sobre as 

convenções que a regem”.  

A escrita contínua no caderno rotativo se consolidava após as tarefas corrigidas pelos 

alunos. Zé Professor confessa que esse trabalho era minucioso até alcançar o processo de 

alfabetização no período de um trimestre.  

Zé Professor entende que cada árvore tem suas folhas marcadas como um DNA, sua 

marca também fez diferença, 

 
Eu não tinha o domínio de ensinar, não escrevia ortograficamente correto, 

mas aprendi com meus erros, com meus alunos, e esforços diários para fazer 

o melhor pelos menos favorecidos e excluídos da sociedade letrada. Ao 

mesmo tempo em que eu ensinava aprendia com os alunos, alguns falantes, 

outros não, esta variedade linguística me tirava do sério, cada um falava a 

mesma palavra de forma diferente (28/12/2015). 

 

Essa mola mestre compreende o esforço e dedicação do educador para mediar o ensino, 

hoje e no afã das tecnologias os alunos estão à frente dos educadores em diversas situações. 

Para exercer esse ofício é preciso mais que coragem, a determinação faz parte da bagagem desse 

profissional que agrega em seu currículo outros papéis: delegado, promotor de justiça, réu dos 

alunos, isso considerando o primordial o bom relacionamento. 

 

Considerações finais 

 

A escrita desse artigo não teve como base mostrar as ações da escola como um todo, um 

acervo escolar, nuances políticas e sociais, mas limitou-se apenas apresentar as práticas 

pedagógicas de Zé Professor o qual menciona sua adaptação ao ambiente desprezado por tantos 

e o desejo de outros. Estas memórias se manifestam em tom de certeza da militância que exerceu 

nos lugares que circulou, sobretudo, as atividades que exerceu no assentamento, na Casa-Escola 

e na Maloquinha.  

É extremamente importante compreendermos os fatos históricos dessa educação 

“menor”, mas transformadora que levou a integrar experiências diversas, de pais, professores, 

colonizadores sem medo da repressão, o descaso dos governantes na construção dos novos 

espaços de aprendizagem. 

Conclui-se que Zé Professor foi o instrumento potencializador gerador de condições de 

aprendizagem desse movimento escolar. Ao expor seus ditos podemos considerar a essência do 
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seu trabalho vencendo os obstáculos das práticas pedagógicas, focado no interesse dos 

estudantes, na realidade vivida em suas parcelas os conduziu a leitura, a escrita de textos; a 

oralidade se sobressaia fruto do desdobramento das tarefas a bagagem que definiu a 

alfabetização de centenas de alunos da BR 174 onde prevalecia o desejo de saber fazer quando 

entenderam que a escola se mostrou necessária. 
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UM ILUSTRADOR, LUÍS CAMARGO: UM ESTUDO SOBRE DOIS LIVROS 

DE LITERATURA INFANTIL 

 

Yngrid Karolline Mendonça Costa1 

Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto2 

 

Pálidas crianças  

Maldesabrochadas 

Na manhã da vida! 

Manuel Bandeira 

 

O texto resulta de uma pesquisa de mestrado, iniciada em maio deste ano, por este motivo, 

muitas ações estão descritas no futuro. A proposta surge após o término de pesquisa de Iniciação 

Científica financiada pela FAPESP, intitulada “Estratégias de Leitura e Literatura Infantil: 

contribuições para a formação da compreensão leitora em crianças de idade pré-escolar.” 

(MENDONÇA, 2015), evidenciando o quanto os autores e ilustradores internacionais foram 

maioria no PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) do ano de 2008. Buscamos para o 

estudo, um nome que tivesse obras conhecidas, premiadas e fosse aberto para o diálogo. Luís 

Camargo surge nesse panorama, mas com uma contribuição ainda maior para a pesquisa: além 

de autor e ilustrador, ele é pesquisador na área da leitura e literatura infantil. A ideia então do 

texto é desabrochar as mediações em sala de aula, para que a leitura seja realizada nas dobras 

do possível. 

Num primeiro momento pensamos em explorar só a capa dos livros de Luís Camargo 

(proposta do texto encaminhado ao evento COLE), mas, após analisarmos melhor nossos 

objetivos, compreendemos que devíamos nos deter na composição da obra, que define tramas 

interessantes para desvelar. Deste modo, aproveitando a formação do autor/escritor, queremos 

entender como a concepção de criança e a formação como leitor desde a mais tenra idade, bem 

como a visão de arte, literatura e leitura influenciam no momento da criação das suas obras e 

das editoras que as publicaram/publicam, porque, sabemos que o processo do livro até chegar 

em nossas mãos envolve vários tipos de relação e pessoas de diferentes formações, então, se 

buscamos afetar as crianças em sala de aula com as obras, precisamos compreender o que ocorre 

por trás da obra finalizada.  

Para isso, seria necessário compreender os elementos que constituem os livros de 

Literatura Infantil e o seu processo de criação/editoração. Portanto, buscamos entender os 

elementos que constituem os livros de Literatura Infantil desde a capa, as orelhas, guardas, 

páginas, recursos técnicos, etc, amparada nos estudos de Linden (2011) e o seu processo de 

criação/editoração, se há reuniões entre autor-ilustrador/editores; como o livro é eleito para a 

produção; As técnicas (guache, recorte e colagem, recursos gráficos, tinta óleo, lápis de cor, 

etc..); e opções utilizadas (tipo de enquadramento, tamanho de capa, sombras, página dupla, 

página única, entre outros.), também baseada nos estudos da autora já referida; além escolha da 

fonte de letras, tamanho (BAJARD, 2012), por meio da análise de duas obras (O cata-vento e 

o ventilador e; Maneco Caneco Chapéu de Funil). Realizar uma entrevista com o autor-

ilustrador para entender o processo será essencial, pois Dalcin (2013) evidenciou que nem 

sempre a relação entre autor/editora é de acordos. O instrumento de entrevista foi elencado 

tendo em vista que  
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Mais do que outros instrumentos de pesquisa, que em geral estabelecem uma 

relação hierárquica entre o pesquisador e o pesquisado, [...], na entrevista a relação 

que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre 

quem pergunta e quem responde. (LÜDKE; ANDRÉ, 2004, p. 33) 

 

Além dos itens levantados anteriormente, também elaboraremos propostas relacionadas 

ao trabalho dos professores com crianças de 5/6 anos, buscando evidenciar como é possível 

explorar o livro e evidenciar o que a capa traz de elementos para convidar o leitor, visto que ela 

é o elemento fundador do contato leitor/livro. Partimos do pressuposto que a capa já anuncia 

elementos e escolhas feitas, que podem nos levar ao texto com perguntas, inferências, tais como 

um leitor experiente deve fazer, usando as estratégias de leitura (GIROTTO; SOUZA, 2010) e 

que, ao adentrar no miolo do livro as estratégias iniciais podem ser respondidas ou não, 

dependendo da intencionalidade do autor/ilustrador.  

 

Como compreendemos o livro de literatura infantil 

 

Tendo em vista o resultado de pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa 

PROLEAO (Processos de Leitura e Escrita: Apropriação e Objetivação), coordenado pelos 

professores doutores Dagoberto Buim Arena e Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto, o 

parâmetro exemplificado por meio das pesquisas é de que, as professores compreendem a 

importância da leitura e da literatura, mas não conseguem desenvolver um trabalho que os 

potencialize. Nós concebemos o livro como fonte da cultura historicamente acumulada, que 

muda de acordo com o tempo e demanda da sociedade, promotor do desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores de Vygotski (1995), como atenção, percepção, memória, portanto, 

objeto indispensável para o trabalho do professor. Deste modo, temos nos debruçado em autores 

da leitura, da literatura e também do desenvolvimento das capacidades humanas, sendo fonte 

principal da qual resultam os nossos estudos, leituras acerca da Teoria Histórico-Cultural, e 

quando falamos nesta teoria, temos de pensar no historicismo, tendo como conceitos principais, 

de acordo com Shuare (1990 In FACCI, 2004, p. 153) 

 
1. o tempo humano é história, tanto individual como social, e a atividade 

produtiva (transformadora) dos homens é ponto central para compreender 

o desenvolvimento humano; 

2. a psique humana possui um desenvolvimento histórico e uma relação de 

dependência essencial dos fenômenos psíquicos com respeito à vida e à 

atividade social; 

3. a psique humana é mediatizada, e as funções psíquicas superiores são o 

produto da própria interação mediatizada pelos objetos criados pelo homem. 

 

Deste modo, dependemos do outro para nos desenvolver, e o tipo de relação (amor, 

carinho, repressão, autoritarismo) tida com o outro (meio/mediação), que está na figura de uma 

pessoa, um objeto, um espaço, serão responsáveis pelo desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores, tais como a memória, a percepção, a imaginação e a linguagem. 

Portanto, ao pensarmos na escola e nos modos de ensino, devemos compreender que a 

escola é parte integrante de uma sociedade que tem em si objetivos próprios para a formação 

do sujeito, que pode ser inclusiva ou excludente. Temos notado em pesquisas realizadas que os 

professores não leem para as crianças, mas que, em sua formação inicial também não 

aprenderam como fazer essa mediação, então, deveríamos repensar as nossas práticas em 

formação inicial e em sala de aula para elaborarmos atividades que promovam o interesse, pois 
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segundo Facci (2004, p. 199) “ [...]c) o interesse pela atividade é um ingrediente fundamental 

no processo de aprendizagem; ou seja, motivo e a necessidade, segundo Leontiev (1978), são 

aspectos imprescindíveis para que haja aprendizagem.”, e se nosso objetivo como professores 

é que nossas crianças aprendam, nós, como senhores de nossa própria ação, detentores do saber 

e do fazer em sala de aula, devemos planejar estas atividades. 

Além das editoras, autores e ilustradores, o professor precisa aprender como se configura o 

próprio gênero da literatura. A literatura também traz consigo um aspecto que nenhum outro texto, 

principalmente os textos presentes na escola apresentam, a polissemia e não a monossemia. Para a 

autora Faria (2006), os textos dados nas escolas são monossêmicos, tem somente um sentido e 

possivelmente um significado, não abrindo brechas para a imaginação ou questionamentos. Já os 

textos literários são polissêmicos, “pois sua leitura provoca no leitor reações diversas, que vão do 

prazer emocional ao intelectual.” (FARIA, 2006, p. 12). Essa polissemia presente faz com que a 

cada leitura nova ou revisitada o leitor tenha sensações, questões e opiniões diferentes, concordando 

com Cosson (2011) quando diz que a cada leitura há um novo leitor, seja por nossas experiências 

de vida, por reflexões, por novas leituras abarcadas em nosso referencial pessoal, nos 

disponibilizando novos conhecimentos prévios acerca do assunto e possibilitando um maior 

diálogo. Por esse motivo o mesmo autor ressalta que a leitura não é solitária e sim, solidária, pois 

quando lemos nunca estamos só, mas com todas as nossas experiências e vozes ecoadas 

inconscientemente em nós desde o nosso nascimento. 

Sabendo disso, os autores e ilustradores buscam nos envolver de algum modo no texto, 

seja pelas letras elegidas, pela ilustração de um personagem, pelas cores presentes já na capa, 

leitor, pois segundo (LINDEN, 2011) antes de analisar o miolo do livro, as crianças buscam 

elementos que chamem atenção na capa. A leitura começa aí. Então, ao pensar no trabalho com 

as crianças o professor deve buscar elementos já na capa. O que temos percebido nas pesquisas 

é que, a maioria dos livros destinados à Educação Infantil possui a escrita integralmente em 

letras maiúsculas. Fizemos uma crítica em relação a isso nos relatórios e em todos os textos que 

publicamos, pois, ao levarmos em conta que no mundo convencional da escrita, em que os 

sujeitos interagem diariamente, seja por meio de outdoors, mensagens via redes sociais, celular, 

livros, temos a letra maiúscula demarcada para os momentos em que ela é oportuna, em inícios 

de frase, nomes próprios, quando algo necessita ser evidenciado, e por que então, ao buscarmos 

ensinar as crianças fazemos essa dicotomia? Bajard (2012), estudioso francês, nos mostra em 

pesquisas com crianças que essa dicotomia não é necessária e engendra o processo de 

aprendizagem das crianças, pois, quando aprendem as letras e escrevem de um modo, aprendem 

outro tipo de letra e o primeiro modelo só servirá para determinadas coisas, tendo de repetir um 

processo em vez de ensinar do modo como realmente usarão em suas comunicações. Isto é uma 

questão a ser pensada e aprofundada em outro momento oportuno, aqui serviu apenas para 

refletirmos um pouco sobre a escolha de autores/ilustradores/editoras. 

O livro não é só ilustração e nem só texto, portanto, além de explorarmos as minúcias de 

forma separada, devemos voltar a leitura e ver se: a ilustração complementa o texto, se o texto 

complementa a ilustração, se a ilustração de nada tem a ver com o texto, se a ilustração apenas 

reproduz o que o texto diz. (FARIA, 2006). Estes elementos devem ser evidenciados porque, 

geralmente o que fazemos é ler o livro e apenas mostrar as ilustrações para as crianças, sem as 

explorar, quando, assim como o texto há uma riqueza infinita nas ilustrações e por vezes não 

desvendamos tudo na primeira e na segunda leitura, não raras vezes, desvendamos apenas pelo 

olhar do outro, assim vamos aprimorando o nosso olhar, mas as crianças, estas parecem enxergar 

elementos não vistos por nós de longe, por isso, este momento de exploração e de troca é muito 

importante para todos envolvidos na atividade de ler ou ouvir histórias. 
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Vale ressaltar que, de acordo com Bajard (2012, p. 92) “[...] ler é tomar conhecimento de 

um texto gráfico desconhecido”, então, apenas ouvir o professor ler histórias não formará a 

criança leitora, trará a ela elementos de como ser leitor, por isso, a importância do trabalho com 

a literatura desde a mais tenra idade. 

 

Conclusões inconclusas 

 

O referencial teórico que nos sustenta dita para nós sobre a vida, vida que está em 

constante movimento. Esse movimento, pensando em Bakhtin (2003) sobre a enunciação, se 

faz presente em nossas relações com o outro, outro que pode estar presente nos livros, na 

História, na manchete do jornal, na fala de algum conhecido, nos nossos entes queridos, nos 

falecidos, enfim, no mundo, por isso, tentamos pensar na literatura, na sala de aula e leitura 

como relações entre um parceiro mais experiente e outro que necessita tomar conhecido desse 

mundo já dado em que nascemos e temos contato, para irmos forjando o nosso próprio mundo 

e aquilo que almejamos nele. Deste modo, tentamos nos colocar sempre em diálogo, pensando 

na realidade presente no chão da escola e na realidade a ser desvendada por nós, professores e 

pesquisadores. Este texto busca um diálogo com nossos pares, na busca de dar cor para as 

crianças, tirando-lhes a cor pálida que Manuel Bandeira nos traz no início do texto e 

desvelando-a em seu mais lindo desabrochar nas manhãs da vida.  

Sabemos que expomos aqui apenas um pouquinho da realidade vivida e um pouco do que 

acreditamos poder contribuir nas propostas com as crianças, pois muito ainda há a ser discutido, 

repensado e muitas relações ainda surgirão no decorrer da pesquisa que podem alterar, 

aprofundar, ampliar o nosso questionamento e a nossa percepção sobre o mundo da leitura e o 

estudo de um autor/ilustrador. As explanações feitas foram de inquietude tida por meio de 

afetamentos como filhas, professoras, esposas, mãe, primas de pequenos, pesquisadoras. 

Portanto, nosso desejo é que este texto sirva para que muito dialoguemos, retomando o fato da 

leitura ser solidária e não solitária, e repensemos nossas práticas, de modo que possamos nos 

afetar3 e afetar as crianças com quem teremos o prazer de trabalhar.  
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LIVRO DIDÁTICO E ENSINO DOS GÊNEROS ORAIS FORMAIS: 

REFLEXÕES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Débora Amorim Gomes da Costa-Maciel1 

Fabrini Katrine da Silva Bilro2 

 

É função do livro didático possibilitar estratégias de ensino para o uso da linguagem oral? 

Sim, esta é uma incumbência atribuída a esse suporte pelo Programa Nacional do Livro Didático, 

bem como pelos documentos que norteiam o currículo de língua, dentre eles, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997). Mas, quais estratégias de ensino são usadas pelos manuais para 

tratar o oral? Será que tomam o oral sob o ponto de vista integrado ou na perspectiva autônoma? 

Em busca de responder as estas indagações, investigamos as estratégias didáticas para o ensino dos 

gêneros orais formais na coleção “É Bom Aprender”, aprovada pelo Programa Nacional do Livro 

Didático (2011), direcionado à Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

É importante que definamos, inicialmente, o que estamos entendendo por oral integrado 

e oral autônomo. A primeira dimensão assume o ensino do oral enquanto ferramenta para 

desenvolver capacidades discursivas relacionadas ao dizer, ao explicar e ao argumentar dentro 

dos diversos contextos escolares e das variadas disciplinas. A dimensão do oral autônomo, por 

sua vez, assume os gêneros orais enquanto objetos de ensino-aprendizagem, sem que os tome 

como meios para a apreensão de comportamentos discursivos associados a outros saberes 

disciplinares (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004). Neste trabalho, assumimos o oral autônomo por 

acreditarmos ser possível e necessário existir, no contexto do ensino de língua materna, 

propostas de ensino que promovam um estudo sistematizado e direcionado dos gêneros textuais 

orais, mais especificamente dos gêneros formais, como objetos de ensino-aprendizagem. 

Os gêneros textuais estão presentes nas diversas situações as quais nos expomos 

diariamente. Os gêneros orais, por exemplo, são materiais pelos quais atuamos verbalmente 

(ANTUNES, 2009, p. 38). A aprendizagem do gênero transporta o sujeito de uma atividade 

modelar para uma atividade onde o texto é introduzido de forma real, em situações 

comunicativas reais (CAVALCANTE e B. MARCUSCHI, 2007). 

Para Dolz e Schneuwly (2004) o oral formal público, materializado nos gêneros de texto 

dificilmente será aprendido pelo aluno se não houver uma intervenção didática. Em outras 

palavras, os gêneros orais formais devem ser tomados como objeto de ensino-aprendizagem, a 

fim de habilitar o aluno a produzir discursivamente de forma eficiente. No caso dos alunos de 

EJA, o trabalho com os gêneros textuais é primordial, pois contribui para a aquisição de 

habilidades e para o desenvolvimento linguístico-social.  

Envoltos pela dimensão autônoma de ensino do oral, tomando os gêneros orais formais 

como mega-instrumentos de ensino-aprendizagem (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004), voltamos 

o nosso olhar para os livros didáticos, recurso historicamente presente na prática docente e que 

assume diferentes funções dentro de um planejamento de ensino-aprendizagem. Essas múltiplas 

funções asseguram o fato de que o livro didático não pode e não deve ser considerado como a 

única referência para o educador, mas que é uma ferramenta importante a ser utilizada em 

momentos específicos (BRASIL, 2011). 

Em face da relevância do livro didático, o Ministério da Educação, através do Fundo 

Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) investiu no ano de 2014 

aproximadamente R$ 17.000.000 na compra de livros didáticos destinados a modalidade EJA, 
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o que corresponde a aquisição de aproximadamente 15.000.000 novos manuais, distribuídos a 

32.864 escolas, beneficiando 4.758.832 educandos. Esse investimento demonstra a importância 

que o livro didático tem para a escola e acentua a relevância de, no âmbito das discussões sobre 

ensino de língua materna, voltamos o nosso olhar para os livros direcionados à Educação de 

Jovens e Adultos, modalidade de ensino que necessita ser sistematicamente investigada. 

Compromisso estabelecido por nosso trabalho!  

Imersos nesse contexto de compromissos, assumimos nesta pesquisa a investigação de 

cunho documental (LUDKE e ANDRÉ, 1986), tendo em vista o corpus de análise pertencer ao 

livro didático de EJA. Submetemos a coleção a uma análise de conteúdo temático–categorial 

(BARDIN, 1997), com base em uma abordagem qualitativa de pesquisa (MINAYO, 1994). 

Realizamos a seguinte identificação da obra: “V1” e “V2” para volumes 1 e 2; “MP” para o 

comando ofertado no Manual do Professor e “U” para nos referirmos a Unidade em que a 

proposta está localizada.  

Aportados na metodologia acima citada, selecionamos, entre o repertório de atividades 

disponíveis, os gêneros Apresentação Oral e Debate. As propostas ilustram as estratégias 

didáticas trazidas pela coleção, com o objetivo de tratar o gênero oral formal.  

 

Gêneros orais nos manuais didáticos da EJA: análise e discussão  

 

No trato com o gênero textual “Apresentação Oral”, o tema em foco é o respeito as “Leis 

de Trânsito”. Na proposta, os alunos são convidados a apresentar oralmente para o grupo-sala 

uma regra de trânsito, com o objetivo de ensinar e aprender sobre essas leis. (v. 1, p. 32). Na 

realização da atividade, os alunos deverão se organizar em grupos para “listarem” outras leis 

de trânsito diferentes daquelas apresentadas na atividade.  

No contexto da atividade, o professor é orientado a, “se necessário”, pedir aos alunos para 

“realizar uma pequena pesquisa” (V1/U2:32). Sabemos o quanto a pesquisa colabora para que o 

conceito inicial do aluno seja confrontado com outros conceitos, cuja base espera-se que esteja mais 

próxima de orientações de fontes seguras, tendo em vista a natureza da proposta da atividade. A 

localização em fontes seguras deve proporcionar ao aluno veridicidade nas informações que serão 

expostas sobre o tema. No caso da atividade analisada, seria oportuno um encaminhamento que 

estimulasse, nos comandos direcionados ao aluno, a realização de pesquisa, acentuando a sua 

importância para o conhecimento e o aprofundamento do tema estudado.  

A atividade apresenta algumas orientações relevantes para a construção da “Apresentação 

Oral”, como por exemplo: “combinem com o professor em que ordem os grupos se 

apresentarão. No momento de falar, procurem usar uma linguagem mais formal; evitem gírias 

e escolham bem as palavras” (V1/U2:32). Observamos nesse comando a preocupação da 

proposta com diversos elementos, dentre eles: i. orientação para a organização dos pequenos 

grupos. ii. uso da fala planejada, iii. observância para os turnos conversacionais, iv. uso do 

registro “mais formal”. É válido destacar que são orientações pontuais e que necessitam da 

mediação docente para que haja uma reflexão sobre os elementos pontuados, visto que a obra 

não traz uma problematização.  

Destacamos que o chamamento para o “não uso” da gíria, não vem acompanhado de uma 

reflexão sistemática sobre o porquê da necessidade do uso de um registro mais próximo a norma 

padrão. Há um descolamento entre exigência de uso e de reflexão sobre uso, o que não garante 

um momento sistemático de se pensar sobre a língua em seus diferentes contextos e pode gerar 

concepções equivocadas sobre o uso das gírias, ou melhor, do registro informal, cabível em 

instâncias diversas (MARCUSCHI, 2001).  
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As etapas propostas pela atividade centram-se nos momentos de planejamento e 

exposição do gênero oral, sem que haja, em seu contexto, por exemplo, a avaliação. Este 

momento, assim como o de pesquisa, está disponível apenas para o professor: “[...] leve os 

grupos a avaliar o seu desempenho, considerando [...] como o grupo se apresentou: bem ou 

mal? O trabalho realizado foi importante para a turma? Por quê?” (MP, V1/120). Observemos 

que as questões que norteiam a avaliação não favorecem uma reflexão sobre a realização do 

gênero apresentação oral, uma vez que, não ajudam a pensar sobre o comportamento assumido 

pelos grupos na produção e na apresentação da atividade, restringe a emissão de juízo de valor 

sobre o grupo. São ignorados nessa avaliação elementos tais como: a adequação do tom de voz, 

os gestos usados, materiais de apoio a fala; o respeito aos turnos conversacionais; a clareza na 

exposição das ideias etc. (MELO e CAVALCANTE, 2007). Estes, dentre outros elementos, 

devem ser ensinados no processo de preparação e realização do gênero oral. 

Passemos nesse momento a analisar a segunda atividade selecionada na obra: o Debate. 

Com vistas a trabalhar este gênero textual, coleção “É Bom Aprender” lança fragmentos de fala 

contendo pontos de vista diferentes sobre o tema “Proibição no Brasil para o trabalho aos 

menores de 16 anos de idade”. A primeira opinião é favorável a lei que proíbe o trabalho para 

jovens de menor idade e justifica a posição defendendo que o trabalho para menores atrapalha 

a sua vida escolar. A segunda é contraria a lei e afirma que o trabalho possibilita o acúmulo de 

conhecimentos necessários à profissão que os jovens desenvolverão no futuro. A terceira 

opinião é moderada, enfatiza que trabalhar antes dos 16 anos só deve ser permitido se o jovem 

for, ao menos, maior de 14 anos e que o trabalho não interfira em seus estudos, tampouco 

coloque em risco a sua saúde.  

A partir desses três posicionamentos, a obra encaminha o planejamento do Debate definindo 

o gênero, bem como alguns papeis sociais que caracterizam os participantes do evento por ele 

estruturado: “Debate [...] uma discussão organizada sobre esse assunto. As pessoas que participam 

[...] são chamadas de debatedores. A pessoa encarregada de organizar o debate [...] é chamada de 

moderador. Aqueles que assistem ao debatem são chamados de público” (V1/U5:97).  

No encaminhamento da proposta, os alunos são provocados com o seguinte 

questionamento: “A lei deve permitir que pessoas com menos de 16 anos trabalhem? Por que”? 

(V1/U5/:98). É importante frisar que a própria atividade já encaminha que os alunos deverão 

assumir uma das posições por ela ofertadas, portanto, 3 (três) grupos comporão o evento. Não 

há, no entanto, direcionamentos para que o aluno pesquise sobre o tema, consulte fontes 

diversas e seguras, com vistas a ampliação do conhecimento e a estruturação do debate. Repete-

se a mesma lógica da proposta com o gênero “Apresentação Oral”.  

A proposta silencia algumas dimensões importantes para a construção, com maior clareza do 

gênero. Dentre eles, podemos destacar: a postura a ser assumida pelos alunos durante a realização 

do gênero; como o expositor deve agir; qual registro é necessário para a realização de um gênero 

formal etc. (MARCUSCHI, 2001). Novamente a coleção não promove o momento de avaliação. 

Em se tratando do gênero debate, a fase de avaliação deverá contemplar diferentes fenômenos, 

como por exemplo: a capacidade de expor e defender ideias – dimensão argumentativa; o bom 

andamento do trabalho a partir do empenho demonstrado pelo grupo durante a realização da 

proposta; a interação entre os participantes do grupo (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004).  

 

Conclusões  

 

Nesta pesquisa, buscamos analisar as estratégias didáticas para o ensino do oral formal 

em coleções de Livros Didáticos de Alfabetização de Jovens e Adultos, disponíveis nas escolas 

públicas da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Investigamos a seleção de gêneros textuais 
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orais formais que compõem o repertório textual da obra “É bom Aprender”, única coleção 

adotada pelos 17 municípios que compõem a Mata Norte Pernambucana.  

O cenário da investigação nos revela que, embora os protótipos de gêneros analisados 

nesse trabalho evidenciem atenção para o planejamento e a apresentação, eles ocultam, na 

proposta direcionada ao aluno, reflexões necessárias para o trato com a formalidade no 

planejamento e na execução da proposta. Deixa de lado também a etapa da avaliação, momento 

responsável por promover, de modo intencional, reflexão sobre a realização das atividades, 

possibilitando ao aluno realizar possíveis ajustes, caso haja necessidades, bem como exaltar as 

contribuições do trabalho.  

A proposta analisada deixa importantes lacunas que precisam ser preenchidas pelo professor 

a fim de que promova estratégias ligadas ao contexto real de fala e não se limite a uma tarefa escolar 

(ANTUNES, 2009). Ressaltamos que o tema escolhido pela coleção proporciona o 

desenvolvimento de um forte debate, entretanto, ressaltamos que não basta ter um bom tema é 

necessário ter clareza do que se quer ensinar ao tratar de determinado gênero textual. 

Mesmo apresentando gêneros textuais orais formais integrais, autênticos, coerentes e 

consistentes, há a necessidade de ampliar os encaminhamentos didáticos quanto a dimensão do 

oral formal, tomando-o na dimensão autônoma, de maneira a promover estratégias que 

favoreçam a reflexão sistemática sobre as competências para o uso formal da língua em 

diferentes esferas comunicativas.  
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NAS TEIAS DO INTEMPESTIVO CONTEMPORÂNEO: 

(IM)POSSIBILDADES DA PALAVRA INACABADA 

 

Ilmara Valois Bacelar Figueiredo Coutinho1 

 

Os limites do contemporâneo, de difícil apreensão, têm exigido abordagem paradoxal, 

principalmente, por conta da força que o termo/conceito tem ganhado na nomeação das artes 

atuais. O filósofo Giorgio Agambem (2013), ao buscar problematizar à questão, por meio de 

um ensaio intitulado “o que é o contemporâneo?”, já evidenciava essa aderência temporal 

desajustada da obra/autor em relação ao que pode ser próprio de um tempo, recuperando a 

conhecida assertiva de Roland Barthes: “o contemporâneo é o intempestivo”. 

Para Agambem (2013, p. 58-59),  

 
[...] é verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente 

com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 

inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 

desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender 

o seu tempo.  

 

O caráter anacrônico sugere confrontos operados por seres que pertencem ao seu tempo, 

mas vivem o entrelugar de outras temporalidades, efetivando pertencimentos paradoxalmente 

erigidos na cisão (entrelaçamento) desse mesmo tempo em (com) outros tempos, sem, 

necessariamente, evocar nostalgias do passado ou projetismos do futuro. Nesse sentido, o 

contemporâneo é feito de sujeitos que mantêm o olhar fixo sobre o tempo em que vivem, 

devendo, portanto, vê-lo; entretanto, não conseguem tal intento quando aderidos à época, 

porque, sem estar dela deslocados, podem não alcançar o distanciamento necessário para 

apreendê-la, devendo ser duplamente “(in)atual”, como destaca Agambem (2013, p. 72).  

Retomando o texto de Agambem, Schollhammer (2011) discute o que vem a significar o 

termo contemporâneo, recortando e definindo a prosa de ficção na perspectiva temporal do hoje. 

Para o autor (2011, p. 9), “[...] o contemporâneo não é aquele que se identifica com o seu tempo, 

ou que com ele se sintoniza plenamente. É aquele que, graças a uma diferença, uma defasagem, 

ou um anacronismo, é capaz de captar seu tempo e enxergá-lo”. Não para reproduzi-lo por 

identificação, mas para ser capaz de enxergar zonas marginais e obscuras do presente e que não 

podem ser destacadas como parte de sua trama oficial. Mais do que uma delimitação 

exclusivamente voltada a um período temporal, a condição contemporânea solicita 

problematizar o caráter contraditório e ambíguo da existência.  

O fazer literário do presente, nesse sentido, busca realizar uma escrita antes voltada ao 

exercício, sempre desafiador, de pensar o presente com obscuridades, mazelas e abjeções. 

Talvez por isso, nesse início de século (XXI), sobressaíam-se tantas tendências voltadas ao 

trágico, à violência, à espatacularização das chagas humanas e sociais, tendências claramente 

presentes no fazer literário de muitos escritores que fazem do presente um tempo entrecruzado 

por muitos tempos, lugar da “palavra inacabada” (BLANCHOT, 2010), que assume a potência 

da incompletude, da fuga e da própria (im)possibilidade.  

Se o contemporâneo está apto a visualizar pontos de escuridão, por dirigir fixamente o 

olhar ao seu tempo, percebendo “não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEM, 2013, p. 72), as 

linhas de fuga presentes em cada (im)possibilidade leitora podem propiciar o esgarçar do opaco 
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tecido da escuridão que somos e vivemos. Como bem dito no texto de abertura do 20 Cole, os 

“processos inventivos, criativos, imaginativos da leitura” criam as dobras capazes de fazer 

outras (des)dobras, ampliando indefinidamente os trajetos de compreensão que se 

(entre)cruzam com sonhos, fantasias, delírios, projetos e diversos outros universos simbólicos 

em potência, o que se pode vislumbrar nas páginas da obra literária Ó, do escritor Nuno Ramos 

(2008).  

 

“Seres de linguagem”, “heróis mudos”: uma genealogia errática para a linguagem 

  

Ao fabular uma origem para a linguagem, Ó, de Nuno Ramos (2008), apresenta uma 

genealogia crítica para os códigos linguísticos que utilizamos em nossas interações. A 

genealogia ficcionada toma a linguagem como locus de verdades erigidas por um momento de 

doença da humanidade, em que, reunidos em busca de consolo e proteção, doentes ou feridos, 

os seres humanos teriam inventando um sistema de códigos que os poupasse da doença, da dor 

e da morte, tornando-se “seres de linguagem” e exterminado àqueles que não aceitassem viver 

sob tal invento, os chamados “heróis mudos”. Essa condição, erigida comunitariamente em prol 

do bem da maioria, cumpriu o intento de duplicar a própria existência, ficcionalizando um 

abrigo descomunal de contato mediado com o mundo, o que acabou por se efetivar como fonte 

de poder, domínio, violência e exclusão.  

Nesse sentido, o capítulo “1. Manchas na pele, linguagem” torna-se absolutamente pertinente 

para se pensar a ação racionalista moderna e sua vocação por atribuir à linguagem característica 

veicular de precisão, objetividade e verdade, pela criação de um território ideal, capaz de extirpar a 

sensibilidade primitiva de seus limites simbólicos. Colocando-se acima e a largo de todo saber 

enraizado na existência comum (MAFESOLI, 2007), a gramática elaborada e usada para tais 

intentos é uma profusão de palavras voltadas a traduzir, por meio de falhas e apagamentos, os apelos 

sinestésicos do corpo, das cores, dos sabores, do indócil burburinho inaudível das coisas mesmas, 

num processo de nomeação cujo objetivo é “[...] impor identidade ao múltiplo, ao móvel, é forjar 

uma unidade que a pluralidade das coisas não apresenta” (MOSÉ, 2005, p. 72).  

Trata-se de uma genealogia destinada a questionar o pensamento conceitual e as 

categorias lógico-gramaticais, por estarem calcado(a)s na ideia de identidade, não contradição 

e causalidade, integrantes basilares da história do conhecimento humano. Ao traçar essa espécie 

de mito fundacional, o narrador ressalta que, a despeito de gerar proteção, paz e humanidade, o 

processo de criação e desenvolvimento da linguagem foi hábil em gerar violências e 

silenciamentos, firmando uma espécie de pacto original linguístico-societal voltado a eliminar 

qualquer voz destoante. 

 
[…] a linguagem só poderia nascer e adquirir eficácia numa situação em que 

todos, ou uma grande maioria, estivessem doentes ou muito enfraquecidos, 

tornando-se então uma moeda de troca, uma comunhão na doença, e aí sim, 

se entre eles houvesse alguém sadio que fizesse ouvidos moucos àqueles 

gritos, alguém desatento à estranha ladainha, então os doentes, em grande 

maioria, teriam reunido forças para matá-lo ou expulsá-lo. E uma vez curados 

já não saberiam competir sem este estranho mecanismo, que foram 

aperfeiçoando cada vez mais (RAMOS, 2008, p. 22).  

  

Estando ligadas ao vício de origem, qual seja, comunicar, as palavras estiveram destinadas a 

patrocinar o extermínio dos “heróis mudos”, seres não acometidos da “doença” e que precisaram 

ser silenciados em prol de uma comunidade imaginária violenta, cruel e totalmente hostil em relação 

a qualquer ação contrária às suas bases. A linguagem, que deveria ser possibilidade de abrigo contra 
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as mazelas do mundo, agregando o grupo em prol de uma cura que lhe permitisse enfrentar as dores, 

as doenças, a morte, tornou-se duplicação idealizada incapaz de oferecer o abrigo pretendido. Isso 

porque, perturbando limites e lugares instituídos por qualquer tradição metafísica, a linguagem é 

aquilo que nos trai e acaba por nos devorar ou abandonar.  

Trata-se, portanto, de uma “ferramenta” incapaz de proteger os seres que lhes deram 

existência daquilo que seria o maior temor da humanidade, o espectro da morte, o medo da 

finitude, fazendo da ficção da linguagem uma promessa falha, mas sentida como necessária por 

ser construção auxiliar capaz de responder à necessidade humana de sobrevivência 

(VAIHINGER, 2011). Mesmo tendo atravessado toda a história do conhecimento humano, que 

divide corpo e mente, asseverando a superioridade de uma linguagem racional, tal artifício 

apenas pôde projetar o homem fora da carcaça física do corpo, com base em promessas cuja 

realização se encontra em constante por vir. Sem o abrigo do nome, Ramos (2008, p. 28) sugere 

que “morremos quietos, ou aos ber-ros desarticulados […]”; nesse momento, as palavras não 

podem funcionar como anestésico natural, como aquele liberado por alguns animais quando 

estão sendo devorados.  

Os “heróis mudos”, aqueles que hipoteticamente entendiam a vida como fluxo contínuo do 

devir sem duplicação mediada, dispunham de uma gramática diferenciada para interagir com seus 

pares e com as coisas do mundo. Essa gramática, sendo guiada por padrões inaceitáveis ao 

pensamento linguístico-racional, precisou ser desacreditada, porquanto patrocinava uma relação 

sinestésica, com o mundo e com o outro, que passou a ser temida. A mudez característica desses 

seres, então, longe de significar ausência de linguagem, poderia marcar uma relação radicalmente 

linguística com os seres-mundos, o que propiciava abdicar de qualquer simbologia mediadora: 

“[…] Tudo parecia escrito para eles e bastava que tocassem um corpo de pedra ou de carne para 

que o enorme livro se abrisse e mais uma linha fosse escrita” (RAMOS, 2008, p. 29).  

Inventadas, tendo por base uma fragilidade amedrontada, as novas comunidades 

linguísticas passaram a temer os “heróis mudos”, assegurando-se de que o retorno, digamos, de 

uma condição considerada nômade, tribal, selvagem e propiciadora de um diálogo sinestésico 

com o mundo, fosse evitada a qualquer custo. A exemplo do que afirma Mosé (2005, p. 84), ao 

ler Nietzsche, pode-se considerar, na genealogia Ó, a afirmação de que a busca por ser rebanho, 

comum, normal acabou fazendo com que a singularidade do ser-mundo fosse tomada como um 

desvio, uma doença, de forma que a atividade “estética”, negando a positividade da linguagem, 

foi colocada em escanteio pela cultura.  

Ao discorrer sobre a farmácia de Platão, Derridá (2005) destaca que tanto no que concerne 

à oposição bem e mal como no tocante aos costumes, à moralidade pública e às conveniências 

sociais, qualquer ato fundacional somente pode oferecer valor incerto. Há sempre um ente a 

estabelecer, sob a batuta de sua autoridade, uma valoração arbitrária para as tecnologias 

ofertadas, seja deus, pai, sol, rei, capital, estado, enfim, uma coletividade “representada”. No 

mito de “Fedro”, a escrita é presente ofertado ao deus-rei como arte, potência e força positiva, 

assim como, na genealogia inventada por Nuno Ramos (2008), a linguagem é tomada em seus 

poderes curativos para a maioria dos seres, o que a fez “ferramenta” disponível aos processos 

civilizacionais autoritários. Se, no caso de “Fedro” de Platão, as propriedades da escrita como 

phármakon-remédio não apagaram as contradições e ambiguidades que a fazem também 

veneno, na alegoria de Ramos (2008), a linguagem, mesmo guardando uma condição de 

existência multissígnica, não deixa de compactuar com o extermínio dos “heróis mudos”; 

veneno para uns, remédio para outros.  

Como asseverou Lacan (1986), o simbólico, domínio da linguagem e das trocas 

culturais, faz-se sob as linhas de estruturação do imaginário, encobrindo algo do Real, que 

resiste a ser simbolizado. O real da linguagem, então, seria o desvio, a impossibilidade, estando 
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perpassada por questões referentes às formas relacionais estabelecidas entre os seres e que, para 

Blanchot (2010), formam três conjuntos. O primeiro conjunto se guia pela lei do mesmo, em 

que o outro (coisa ou alguém) deve ser tornado idêntico ao eu absoluto; no segundo, a unidade 

é obtida numa relação de coincidência e participação, sendo absoluto o outro; na relação de 

terceiro tipo, não há unidade ou igualdade, a estranheza é o que é possível antever no outro 

descentrado, pois o ser fala ao outro e a si mesmo devido ao desvio, à impossibilidade de 

entendimento desprovido de problematização, teatralizando um jogo de negociações sem 

garantias de êxito. É principalmente a relação de terceiro tipo que encontramos em Ó, cujo 

narrador deixa patente a estranheza das relações complexas chamadas a fazer parte das tramas.  

 

Considerações finais  

 

No bojo do intempestivo contemporâneo, a questão patente aos “heróis mudos” e aos 

“seres de linguagem” não é ressaltar uma condição primeva saudosista da linguagem essencial, 

mas reconhecer, na cisão operada, um esgotamento de possibilidades para a construção do 

conhecimento no correr dos tempos. Não é a existência da diferença que gera a oposição, é o 

estabelecimento da medida que elege a saúde ou a doença, o veneno ou o remédio, segundo 

interesses que somente podem promover uma ficção castradora. O que resta? Esgarçar as 

tapeçarias basilares que fazem as identidades profundas, sem desprezar as tradições, mas 

fazendo o entrelaçar de outros fios, pontos, alinhavos, rasgos, com todas as (im)possibilidades 

de (re)invenção. É preciso reconhecer que a linguagem precisa testar seus limites, autodestruir-

se, e, alimentando-se das próprias cinzas, reinventar-se.  

No veio das (im)possibilidades da palavra e seus inacabamentos, encontra-se esse 

universo linguístico-conceitual que cria realidades contraditórias e contestadas para a 

contemporaneidade. A literatura, ainda que mais democratizada, continua a ser “território 

contestado” de exclusões, como chama a atenção Regina Dalcastagne (2012), e a leitura, esse 

território polissêmico, tem suas próprias crises e desafios potencializados, mas é justamente 

nele que a linguagem (as linguagens) pode reinventar-se, chamando-nos, como disse 

recentemente em conferência na Universidade do Estado da Bahia o escritor angolano Manuel 

Rui, a falar (significar) com palavras que não existem.  
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O DISCURSO É A ESTRELA: INTERTEXTUALIDADE EM ANÚNCIOS 

PUBLICITÁRIOS 

 

Hélia Coelho Mello Cunha1 

Rosângela Azevedo Caldas2 

 

1. Considerações iniciais 

 

O conceito de discurso é complexo e cremos ser prudente começarmos exatamente pela 

definição do termo. Enquanto o texto é uma entidade física, produção linguística (verbal), 

imagética (não verbal) ou sincrética de um ou mais indivíduos, o discurso é o conjunto de 

princípios, valores e significados implícitos no texto.  

O discurso engloba aspectos gramaticais e lexicais da linguagem, mas é, essencialmente, 

reflexo de valores culturais mais amplos que aqueles inerentes ao sujeito produtor do texto, o 

sujeito da enunciação. Em razão disso, é preciso agregar três dimensões à analise discursiva: a 

linguagem, o sujeito e a historicidade (o social).  

No que se refere ao discurso publicitário, essa análise é particularmente importante, uma vez 

que se percebe, nos anúncios, a linguagem como importante ferramenta de persuasão e grande 

influência do social. Além disso, é comum, neste gênero textual, o diálogo entre discursos 

(intertextualidade) e o domínio do contexto situacional, do contexto linguístico (cotexto) e de 

conhecimentos anteriores à enunciação é essencial para a leitura deste gênero textual.  

 

2. Intertextualidade  

 

Um fenômeno comum, em anúncios publicitários, é a intertextualidade. O termo 

intertextualidade surgiu na década de 60, introduzido pela crítica literária francesa, Julia 

Kristeva, para explicar o que Mikhail Bakhtin, na década de 20, entendia por dialogismo. 

Bakhtin foi o primeiro a nos apresentar esta ideia: “Cada enunciado é pleno de ecos e 

reverberações de outros enunciados, com os quais se relaciona pela comunhão da esfera da 

comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 177). Para Bakhtin, a noção de que um texto não 

subsiste sem o outro, como forma de atração ou de rejeição, permite que ocorra um diálogo 

entre duas ou mais vozes, entre dois ou mais discursos.  

Segundo KOCH (2002, p. 73), para haver intertextualidade, a alteridade é atestada “pela 

presença de um intertexto: ou a fonte é explicitamente mencionada no texto que o incorpora ou o seu 

produtor está presente, em situações de comunicação oral; ou, ainda, trata-se de textos anteriormente 

produzidos (...) que fazem parte de um repertório partilhado por uma comunidade de fala”. 

Maingueneau estuda o modo como os anúncios de publicidade se organizam – 

fundamentalmente imagem e palavra; nele [no anúncio publicitário] até o verbal se faz imagem” 

(MAINGUENEAU, 2001, p. 11-12). Compreender um discurso que remete a outros discursos 

significa ir além dos ensinamentos contidos nas gramáticas e nos dicionários, significa 

“mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo um contexto que 

não é um dado preestabelecido e estável” (ibid, p. 20).  

São três os tipos de contextos aventados, por Maingueneau: o ambiente físico da 

enunciação, ou contexto situacional; o cotexto, isto é, o contexto linguístico, as sequências 
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verbais encontradas antes ou depois das unidades a interpretar e os saberes anteriores à 

enunciação (ibidem, p. 26-27). Além da competência enciclopédica - referente a um repertório, 

conhecimento de mundo— que deve ser mobilizada para produzir e interpretar um enunciado e 

da competência linguística—domínio da língua em questão—, há que se dominar a competência 

genérica, referente ao domínio dos diversos gêneros discursivos, para o estabelecimento efetivo 

da competência comunicativa (ibidem, p. 41), no caso específico da intertextualidade. 

Koch e Travaglia (1997) dizem que a diversidade de modos marcados pela intertextualidade 

envolve fatores atinentes a três esferas relacionadas ao conteúdo, à forma é à tipologia textual. A 

do conteúdo vincula-se ao conhecimento de mundo, que permite ao interlocutor o acesso a 

informações que dependem de um conhecimento prévio, permitindo facilidade no entendimento do 

discurso, uma vez que torna dispensáveis explicações acerca do tema desenvolvido. A esfera da 

forma ocorre “quando o autor de um texto imita ou parodia, tendo em vista efeitos específicos, 

estilos, registros ou variedades de língua” ((KOCH, 2002, p. 63). A tipologia textual pode estar 

vinculada tanto à estrutura típica de cada tipo de texto quanto aos aspectos formais de caráter 

linguístico. Afinal, “para que um texto seja bem compreendido e visto como coerente, é preciso que 

apresente certas características próprias do tipo de texto do qual ele é apresentado como sendo um 

exemplar” (KOCH; TRAVAGLIA, 1997, p. 92). 

Koch, Bentes e Cavalcante apresentam diversos tipos de intertextualidade. Segundo os 

autores, a intertextualidade será explícita quando o fragmento retomado for atribuído 

explicitamente a outro enunciador e será implícita quando o intertexto alheio for introduzido na 

própria fala sem qualquer indicação de fonte “com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação 

argumentativa, quer de contraditá-lo, colocá-lo em questão, ridicularizá-lo ou argumentar em 

sentido contrário” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2008, p. 28-43).  

A intertextualidade intergenérica se dá quando o produtor do texto, contando com o 

conhecimento prévio dos interlocutores a respeito dos gêneros textuais possíveis na nossa 

sociedade, apresenta, no lugar próprio de determinada prática social, um gênero pertencente a 

outra, com o objetivo de produzir determinados efeitos de sentido, ou seja, quando um gênero 

exerce a função de outro. (MARCUSCHI, 2008, p. 165).  

Fiorin afirma que a ocorrência intertextual dá-se por meio de três processos: citação, alusão 

e estilização. A citação mostra a relação discursiva explicitamente, mas não há o comprometimento 

de se manter o sentido do texto citado, podendo-se, assim, confirmá-lo ou transformá-lo. A alusão 

não se faz como uma citação explícita, mas sim, como uma construção que reproduz a ideia central 

de algo já discursado e que alude a um discurso já conhecido do público em geral. Na alusão, um 

texto remete a outro texto anterior sem, contudo, utilizar-se de partes desse texto, e o sentido se 

mantém, isto é, não se confronta com o sentido anterior: “o texto que alude não constrói um sentido 

oposto ao do texto aludido” (FIORIN, 2003, p. 31). É a intertextualidade implícita que “ocorre sem 

citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la na memória para construir o sentido 

do texto, como na paródia, em certos tipos de paráfrase e de ironia” (KOCH, 2002, p. 63). Por fim, 

a estilização é uma forma de reproduzir os elementos de um discurso já existente, como uma 

reprodução estilística do conteúdo formal ou textual.  

 

3. A intertextualidade na campanha publicitária Hollywood: “Aqui a natureza é a 

estrela”  

 

“Hollywood” foi o nome da campanha da rede Hortifruti (rede varejista de 

hortifrutigranjeiros do Brasil, presente no Rio de Janeiro e Espírito Santo) que começou a ser 

veiculada pela MB Publicidade em outdoors, folhetos e revistas no Brasil em 2008. Criada por 

Gustavo Mendonça e Gabriel Campos com a direção de criação de Mônica Youssef Debban, 
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seu mote foi “Aqui a natureza é a estrela”. Desenvolveu-se com 21 anúncios impressos que 

faziam referências a cartazes de filmes famosos que foram refeitos, ganhando novos nomes 

(similares aos originais) e colocando as frutas, verduras e legumes como as “estrelas” principais 

desses filmes. 

Em todos os cartazes, destacava-se, a logomarca da empresa contratante, Hortifruti, como 

detalhe que reforça a intertextualidade intergenérica. Por sua natureza persuasiva, em virtude 

do gênero em que estão inseridos, os anúncios da campanha assumem um valor pragmático que 

se aproxima da intenção comunicativa aos dos filmes a que se referem.  

 

3.1. Análise da intertextualidade presente em anúncios 

 

A análise de alguns anúncios publicitários da campanha, feita a seguir, mostra os 

processos de citação, estilização e alusão, que ilustram a ocorrência de intertextualidade, tanto 

nos componentes linguísticos, quanto nos visuais.  

Com a leitura verbal e icônica, constata-se a intertextualidade pela citação de nomes de 

filmes reconhecíveis em cada texto. A estilização é percebida, já que os textos da campanha 

reproduzem procedimentos de estilo dos anúncios dos filmes com que dialogam. A alusão deixa 

entrever, através de seu enunciado, outros enunciados célebres de modo a atrair a atenção do 

leitor-consumidor.  

Buscando o aporte de Maingueneau, a partir do contexto situacional dos anúncios 

publicitários a serem analisados, podem-se entender as unidades “aqui”, “ele”, “ela”, presentes 

nos anúncios em geral, como o espaço físico do Hortifruti e seus legumes e verduras 

respectivamente—ambiente físico da enunciação; as sequências verbais e imagéticas 

encontradas—o cotexto; os filmes evocados pelo anúncio de publicidade — os saberes 

anteriores à enunciação, o repertório, o apelo ao conhecimento enciclopédico. 

 

3.1.1. Couve-flor e seus dois maridos:  

 

 

Figura 1: Disponível em: <http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/>. Acesso em: 16/08/2016. 

 

 

Figura 2: Disponível em: <https://filmow.com/dona-flor-e-seus-dois-maridos-t2529/>. Acesso em: 16/08/2016. 

http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/Acesso%2016/08/2016
https://filmow.com/dona-flor-e-seus-dois-maridos-t2529/
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O anúncio da Hortifruti “Couve-flor e seus dois maridos” intertextualiza, de forma 

implícita, com a comédia de Bruno Barreto lançada em 1976, Dona Flor e Seus Dois Maridos3. 

Chama-nos a atenção a reprodução da ambientação em que se encontram as personagens: a 

couve-flor, hortaliça que representa Dona Flor, em virtude da semelhança fonética entre os dois 

termos, ocupa o espaço central da imagem e da cama de casal. É ladeada, à esquerda, pela 

pimenta, especiaria de sabor sabidamente picante, cuja cor vermelha ajuda a encenar a 

personalidade de Vadinho, primeiro marido de Dona Flor: boêmio, jogador, infiel, cheio de 

lábia, malicioso, amantíssimo que compensava sua eterna ausência com atitudes irreverentes 

que apimentavam a relação conjugal e tornavam-na a mulher mais feliz e realizada do mundo. 

Com a morte de Vadinho, ela se casa com o farmacêutico Dr. Theodoro Madureira, homem 

respeitador, metódico e controlado, bem representado pelo chuchu - vegetal insípido, sem graça 

- à direita no anúncio do filme e na campanha da Hortifruti. Com pouco tempo de casamento, 

Vadinho ressurge, visível apenas para Dona Flor que, inconsolável com sua morte, mesmo 

casada, acaba cedendo a seus encantos e vivendo mais feliz, já que agora seu casamento se 

mostra mais temperado. Reforça o intertexto, a referência ao fato de a Couve-flor estar tão 

dividida entre seus dois amores quanto Dona Flor. 

Uma das condições necessárias para a compreensão do anúncio é conhecer previamente 

a obra, no caso, o filme, em virtude da imagem amplamente divulgada das três personagens na 

cama, pouco comum, por ser inusitada. Só assim podemos perceber a semelhança entre as 

personagens masculinas e os vegetais escolhidos para representá-las. Novamente “aqui” remete 

ao Hortifruti e “ela”, à couve-flor, um dos vegetais oferecidos ao consumidor. 

Portanto, para a efetiva compreensão deste discurso, exemplo de intertextualidade 

implícita e intergenérica, o leitor deverá dominar saberes anteriores à enunciação, assim como 

reconhecer seus contextos situacional e linguístico. 

 

3.1.2. E o coentro levou 

 

 

Figura 3:  Disponível em: <http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/hollywood/>. Acesso em: 16/08/2016. 

 

 

Figura 4: Disponível em: <https://filmow.com/e-o-vento-levou-t4061/>. Acesso em: 16/08/2016. 
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dirigido por Bruno Barreto, e estrelado por Sônia Braga (Dona Flor); José Wilker (Vadinho) e Mauro Mendonça 

(Teodoro Madureira). 
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O anúncio publicitário “E o coentro levou” intertextualiza implicitamente com o clássico 

do cinema “E o vento levou”4. Recupera o ambiente emblemático da cena inicial e final do 

filme: um volume escuro, suposto pé de coentro, no centro da imagem sugere o casal Rhett 

Butler e Scarlett O’Hara (representados por Clark Gable e Vivien Leigh, respectivamente) 

abraçado, se beijando junto à enorme árvore, símbolo da pujança das grandes fazendas do sul 

dos Estados Unidos. Em destaque, a imagem colorida do coentro fixado ao solo, balançando ao 

vento. A legenda “Um clássico da Hortifruti” vincula seu produto à imagem positiva dos 

clássicos cinematográficos, numa alusão implícita. 

A substituição do casal pelo volume escuro e de “vento” por “coentro” em virtude da 

semelhança fonética entre as duas palavras – marcada pela substituição do fonema inicial 

consonantal fricativo labiodental sonoro /v/ pelo fonema também inicial velar surdo /k/, seguido da 

semivogal /w/, que forma ditongo com a mesma vogal média nasal /e/ presente na palavra vento do 

título – se encarrega de criar o processo de estilização: sem focalizar a ação ou as personagens desse 

filme que marcou época e levou multidões às salas de cinema, a campanha preferiu simular o perfil 

do casal ao pôr do sol e retratar as cores amarelo-alaranjado, cinza, preto do céu.  

Mais uma vez, um exemplo de intertextualidade implícita e intergenérica, em que houve, 

além de citação e alusão ao discurso anterior, sua estilização. 

 

4. Considerações finais 

 

A intertextualidade intergenérica ocorre em todos os anúncios da campanha “Hollywood” 

da rede Hortifruti, já que todos dialogam com o gênero discursivo filme. E, para compreender 

como se dá este diálogo e a intertextualidade implícita, o leitor deve, além de ser capaz de 

compreender os contextos situacional e linguístico, e dominar sabores anteriores à enunciação, 

também reconhecer as estratégias intertextuais utilizadas – citação, alusão e estilização, comuns 

em textos publicitários.  

O discurso, materializado pela linguagem e reflexo de valores culturais mais amplos que 

aqueles inerentes ao sujeito produtor do texto, torna-se, portanto, a “estrela” de qualquer processo 

de compreensão de um texto. Assim como “A Natureza é a estrela” na campanha da Hortifruti, 

consideramos que “O discurso é a estrela” para todos os pesquisadores das ciências da linguagem. 
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O ENSINO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

Andrea Rodrigues Dalcin1 

 

Buscar entender, de maneira diferente do aprendido, 

as atividades do cotidiano escolar ou do cotidiano 

comum, exige que esteja disposta a ver além daquilo 

que outros já viram e muito mais: que seja capaz de 

mergulhar inteiramente em uma realidade buscando 

referências de sons, sendo capaz de engolir sentindo 

a variedade de gostos, caminhar tocando coisas e 

pessoas e me deixando tocar por elas, cheirando os 

odores que a realidade coloca a cada ponto do 

caminho diário. 

 (Nilda Alves) 

 

A leitura literária do livro ilustrado: um início de conversa... 

 

O excerto acima traz um olhar no cotidiano escolar para além daquilo que está dito, que 

é visível e que deixa marcas. Um olhar que vai além ou complementa a prática de um livro lido, 

a organização da classe, a disposição dos alunos, os questionamentos do professor, as respostas 

das crianças, enfim, analisar o ensino na perspectiva do cotidiano escolar, envolve um olhar 

para o que não é dito, mas que constitui toda prática, aqui no caso, da leitura da literatura.  

Diante disso, a proposta da pesquisa que começará a se constituir e que me proponho é a de 

conhecer como se dão as práticas de leitura do livro ilustrado em sala de aula no ensino fundamental 

e, decorrente disso, surgiram discussões acerca do ensino da leitura literária. Isso se deve ao fato de 

a pesquisa realizada no mestrado ter apontado que o livro ilustrado rompe com a ideia, na história 

da ilustração, de que a imagem reproduz o que está escrito na página, mas que ela pode 

complementar e até se opor. Assim, investigar como se dá a prática da leitura dos livros ilustrados 

tendo como foco suas finalidades, usos, habilidades, modalidades de ler, valores, práticas e 

representações produzidas por alunos e professores, leitores desses livros é objetivo dessa pesquisa. 

Diante disso, interrogamos: quais práticas têm sido inventadas diante da leitura desses livros que 

estão se reinventando, no polo da produção? Nas palavras de Linden, ler o livro ilustrado envolve 

a apreciação, por parte do leitor, de todo o conjunto que a obra nos traz, por isso, 

  
[...] ler um livro ilustrado não se resume a ler texto e imagem. É isso, e muito 

mais. Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de 

enquadramentos, da relação entre capa e guardas com seu conteúdo; é também 

associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço da página, 

afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os silêncios de uma 

em relação à outra... Ler um livro ilustrado depende certamente da formação 

do leitor. (LINDEN, 2011, pág. 8 - 9) 

 

Partindo do que Linden afirma acerca da leitura do livro ilustrado, temos nas palavras de 

Zilberman (2003, p. 16), que a sala de aula é um “[...] espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio 

da cultura literária [...]”. Todavia, conhecer o que é visível e o que está documentado nos 
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mailto:deiadalcin@uol.com.br


O ENSINO DA LEITURA LITERÁRIA 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.314-318, SET.DEZ.2016 315 

planejamentos e registros de aula é um aspecto necessário para compreender a complexidade 

de uma dada realidade, aqui no caso, uma aula de leitura.  

Diante dos apontamentos realizados, optamos como cenário de pesquisa duas escolas 

municipais de ensino fundamental da Prefeitura Municipal de Cajamar (SP) que atendem crianças 

do 1º ao 5º anos. O olhar para essas escolas partirá da perspectiva de que a entendemos como 

instituição potente e como espaço de produção de conhecimento, visto que “a escola se realiza num 

mundo profundamente diverso e diferenciado”, como aponta Rockwell e Ezpeleta (2007, p. 133). 

Nesse sentido, conhecer os modos de fazer as práticas de leitura exige que se abandone qualquer 

pretensão de julgamento entre o certo e o errado ou em uma atitude avaliativa do fazer do professor 

em relação ao entendimento da pesquisadora sobre o assunto, por ser impossível unificar a 

complexidade da vida cotidiana escolar. A pesquisa na perspectiva do cotidiano escolar permite 

exprimir o que é possível e não o que é certo ou errado. Assim sendo, 

 
Não se trata, contudo, de analisar o cotidiano como “situação” cuja explicação se 

esgote em si mesma; nem de assinalar lhe um caráter exemplificador, de dado, 

com referência a alguma configuração estrutural. Na busca teórica que apoia esta 

construção, a unicidade da realidade em estudo coloca o desafio de aprender 

analiticamente o que a vida cotidiana reúne (Rockwell e Ezpeleta, 2007, p. 134) 

 

Nesse sentido, o que a leitura do livro ilustrado traz de novo (ou não) nas práticas de 

leitura da literatura? Como observar as práticas considerando o “sentir” e não apenas o “olhar”? 

Como compreender as várias lógicas dessas práticas e mergulhar inteiramente nelas? Como 

desvelar o que não está dito em uma aula de leitura? 

Parece que adentrar a escola com a ideia de “vida cotidiana”, significa mais do que 

“chegar a observar” o que ali ocorre diariamente, como nos traz Rockwell e Ezpeleta (2007, p. 

140). Esse conceito “vida cotidiana” traz incongruências, saberes e práticas contraditórias nas 

diversas formas de existir da escola e, considerando essa pesquisa, nas diferentes maneiras de 

fazer a leitura do livro ilustrado. 

Assim, justificamos o recorte dado ao ensino da leitura da literatura com foco no livro 

ilustrado enquanto uma excelência de linguagem no qual texto, imagem e suporte podem se 

complementar ou se opor e, mais ainda, o suporte também pode ser essencial na formação da 

narrativa do livro. Nessa direção, esta pesquisa poderá contribuir para um olhar mais refinado 

em relação aos livros ilustrados e às práticas de leitura de seus leitores, principalmente quando 

temos, na sala de aula, um espaço privilegiado para o ato de ler, permeado por experiências 

diversas e singulares, detalhes, sinais, pistas e indícios que compõem o que está invisível e que 

é considerado pormenor. 

As práticas de leitura de livros ilustrados em sala de aula também serão acompanhadas, 

filmadas, fotografadas e registradas por escrito pela pesquisadora em um diário de bordo, sendo 

este um procedimento metodológico que nos permitirá confrontar o dito nas entrevistas, as 

análises dos livros ilustrados selecionados, os estudos bibliográficos feitos com as ações 

realizadas na leitura desse tipo de livro considerando que as práticas descaminham as nossas 

lógicas. Nessa direção, a complexidade das práticas de leitura constituídas no cotidiano escolar 

nos desafia a pesquisar as “artes de fazer” com os diferentes praticantes (CERTEAU, 2007, p. 

15) nas múltiplas e diversas realidades da escola. 

 

Algumas considerações sobre o ensino da leitura literária 

 

Tomamos a liberdade de iniciarmos essa discussão com algumas interrogações: mas, e o 

ensino da literatura? Como podemos discuti-lo considerando a diversidade, o diferente e o 
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heterogêneo no cotidiano escolar? Não basta beber em todas as fontes (ALVES, 2001, p. 15), 

é necessário ampliar o que é entendido como fonte e discutir as maneiras de lidar com o diverso 

em toda sua complexidade (MORIN, 1977, 1980, 1986, 1991, 1996 apud ALVES, 2001, p. 15). 

Nessa direção, arriscamos uma discussão sobre o ensino da leitura de literatura com 

ênfase em algumas palavras: ensino, leitura, leitor e literatura – palavras que parecem variar 

conforme a época, o grupo social, a formação cultural, a concepção de ensino e aprendizagem, 

a vontade de um governo, bem como os ideários e crenças daqueles que pensam, planejam e 

agem sobre e na escola. Nessa direção, como o ensino da literatura tem sido pensado, 

organizado e planejado? Como se ensina literatura nos tempos atuais? Como temos pensado o 

ensino da literatura no cotidiano escolar? Como transcender a visão única e possibilitar um 

olhar plural diante das práticas? 

Questões como essas parecem permear o universo escolar tanto em relação às práticas 

que envolvem a formação de professores como as práticas de leitura da literatura realizadas em 

sala de aula. Tais interrogações surgem quando nos deparamos com os projetos organizados em 

níveis nacional e/ou estadual que estão na escola para serem desenvolvidos a fim de formar o 

leitor “dito” proficiente, com as atividades e gêneros textuais selecionados para compor o livro 

didático, com o acervo de livros paradidáticos e com os diversos suportes de textos que trazem 

múltiplas formas de leitura nos mais variados gêneros. É nesse contexto que indagamos: quais 

são as propostas voltadas ao ensino da leitura literária que compõem esses materiais? E, mais 

ainda, como tais propostas pensam o leitor neste presente e não para fazer uma prova no futuro?  

Ancorados nas ideias de Márcia Abreu que traz uma linha de discussão com implicações 

que podem afetar o universo escolar, além de abrir um debate sobre o leitor e a prática da leitura 

do texto literário, nos deparamos, com alguns questionamentos que se constituem como dúvidas 

dos professores, tais como: “Há livros bons em si? Todos devem apreciar o mesmo tipo de 

texto? [...] Há uma maneira correta de ler literatura?” (ABREU, 2006, p. 10). 

Para discutirmos essas questões na perspectiva da História Cultural, partimos do 

pressuposto de que a literatura é uma prática cultural que se dá na diversidade, não sendo sempre 

a mesma em diferentes tempos, lugares e sentidos. De acordo com Abreu (2006, p. 41), a 

literatura “[...] é um fenômeno cultural e histórico e, portanto, passível de receber diferentes 

definições em diferentes épocas e por diferentes grupos sociais”, por isso, o que consideramos 

literatura hoje não é o mesmo do que se considerava em outros séculos; a narrativa e o enredo 

de uma história que emociona e desperta sentimentos distintos em um adolescente de 15 anos 

não é o mesmo que traz à tona as emoções de um indivíduo mais velho.  

Na perspectiva da História Cultural, a leitura, também considerada como prática cultural 

mobiliza o encontro do leitor com o texto - que pode ser impresso, na tela do computador e oralizado 

– e se dá por uma prática que coloca tensão entre texto e leitor, que é instável, mutante, não 

universal. Uma relação que não é linear e dicotômica; um encontro que não é mecânico, mas 

enraizado nas condições de produção promovidas por esse encontro. Em conexão à perspectiva do 

cotidiano escolar temos um leitor que se encontra com o texto ou com o objeto livro nas condições 

mais distintas, divergentes ou contraditórias nas diversas formas de existir da escola. Que condições 

são essas quando pensamos na escola? Onde está a literatura no universo escolar? Nas práticas e/ou 

nos textos? E os livros? Que lugares ocupam na escola? Estão nas prateleiras dos armários? Estão 

em sala de aula? Estão nas mãos dos alunos? Estão empoeirados? Qual é a importância que tem 

sido dada ao ensino da literatura? E ao ensino da leitura dos livros ilustrados? 

Abreu (2006) abre uma discussão de que ler um livro é cotejá-lo considerando nossas 

convicções sobre literatura, estética, valores culturais, ética, política, moral; temos um leitor 

que é de carne e osso, que faz parte de uma comunidade de leitores responsáveis por ensinar, 

aprender e compartilhar determinados gostos, valores, representações. Diante disso, 
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interrogamos: até que ponto as prescrições presentes nos projetos elaborados por instâncias que 

estão fora da escola garantem orientações que permitem aos professores pensarem na 

singularidade e na tensão do e entre o livro e o leitor? 

Os professores que praticam o cotidiano da escola inventam, para si mesmos, uma 

maneira própria de caminhar fazendo uso de táticas entendidas por Certeau (2008, p. 101) como 

a “arte do fraco”. Talvez, quando pensamos nessa perspectiva, a intenção de subverter a ordem 

do que está dito/prescrito, é tomada pela invenção de um fazer envolto a artimanhas silenciosas 

e práticas de resistência que não estão documentadas, que não apenas se vê, mas se sente.  

Ainda pensando no ensino da leitura literária e considerando que o texto não é abstrato, solto 

e desencarnado, mas que possui suporte, gênero, autor, editora, data, época que lhe conferem um 

estatuto de importância dentro do seu contexto de produção, leitor, texto e prática de leitura sempre 

serão diversos. Portanto, mais do que buscar respostas, esse texto indaga algumas questões voltadas 

ao ensino. Podemos dizer que temos diferentes modalidades e finalidades de leitura, sendo que na 

escola a leitura da literatura parece ser vista como deleite e diversão: é a leitura para imaginar, fruir, 

passar o tempo e admirar desconsiderando, muitas vezes, situações mais sistemáticas de ensino que 

envolve, por exemplo, a análise do texto: o ensinar a ler literatura.  

Outra questão a se considerar diz respeito aos sentidos que se constituem na leitura. A 

materialidade que dá sustentação ao texto, os gestos, as expressões, o corpo e os valores constituem 

a forma de ler e traz implicações no sentido que se dá a essa ação, sendo esse um aspecto que 

costuma ser ignorado na escola: o que importa são as habilidades de leitura desenvolvidas e os 

conteúdos aprendidos. Pensando nessas questões, temos, então, o leitor que aprende em diferentes 

comunidades (a escola é uma delas), por isso, discutir o ensino da leitura literária é condição para 

um aprendizado singular quando pensamos “o que” se lê, “como” se lê, “quando” se lê.  

Nos últimos dez anos a prática de ler literatura parece desaparecer da escola com a entrada 

de outros gêneros textuais e, o ensino da leitura literária, se volta ao prazer e ao deleite. Será 

que estamos indo além do olhar que vê? Por que muitos alunos chegam, por exemplo, em um 

5º ano com um rol escasso de leitura de literatura? 

Enquanto instância legitimada para desenvolver o conhecimento, a escola tende, como 

traz Abreu (2006, p. 109), “[...] a aproximar-se da opinião dos intelectuais e esquecer-se – ou 

pior, estigmatizar - o gosto das pessoas comuns”. Desta forma, os livros de preferência dos 

alunos podem e devem ser lidos e discutidos em sala de aula, considerando os objetivos de sua 

produção, os gêneros escritos a que pertencem e sua forma gráfica de apresentação. Tais livros 

podem ser comparados com os textos clássicos e/ou eruditos não como forma de hierarquização 

e julgamento (este é melhor ou pior), mas para compreender e analisar como grupos distintos 

culturalmente lidam com questões que podem ser semelhantes ao longo do tempo.  

Um trabalho como esse pode mostrar que os alunos não são formados leitores, eles se 

fazem leitores no trabalho contínuo de leitura considerando a complexidade do cotidiano 

escolar no qual estão imersos. Além disso, parece evidenciar também que não nascemos com o 

gosto pela leitura, mas que ele se constitui ao longo do tempo e que pode existir quando há 

conhecimento e quando o indivíduo se vê aprendendo. Parece que os alunos precisam se ver 

aprendendo a ler textos literários numa leitura plural, diversa e heterogênea. 
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PRÁTICA DE LEITURA DOS LIVROS ILUSTRADOS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Andrea Rodrigues Dalcin1 

 

A leitura da imagem possui características próprias e 

um modo distinto de ver, ler e interpretar seus 

significados: é ao mesmo tempo total e particular, 

temporal e atemporal; pode-se ler as partes sem 

entender o todo. No caso das palavras, ocorre uma 

sucessão de letras, sílabas e vocábulos, que formam 

conceitos e ideias. Estão aí localizados a grande 

diferença conceitual e o desafio entre estes dois 

modos de ler o texto e a imagem. As leituras da 

ilustração, do detalhe e do conjunto da imagem é um 

fenômeno quase simultâneo [...]. No entanto, a 

estética da ilustração [...] se explica e se justifica 

quando estabelecemos o elo independente e 

dependente com a palavra. Esta é, sem dúvida, a 

grande questão no estudo do relacionamento entre a 

palavra escrita e a imagem narrativa nos livros. 

Rui de Oliveira 

 

A particularidade do livro ilustrado: relações entre texto, imagem e suporte 

 

O excerto acima nos remete a pensar sobre a prática de ler um livro ilustrado no qual o 

conceito de ilustração pode ser repensado não de forma contemporânea, mas antiga, pois o 

desenho, considerado aqui como escrita, é talvez, a maneira mais ancestral deste ato. Em um 

livro ilustrado, a imagem não está presente para traduzir algo, mas para complicar, desdizer, 

confrontar, complementar. É uma leitura distinta da realizada junto ao texto verbal em que os 

sentidos produzidos emergem a partir da mútua interação entre texto, imagem e suporte. 

No livro ilustrado a imagem se transforma em escrita; elas entram onde as palavras não 

entram e vice-versa; a passagem das páginas marca um tempo; a história do livro se inicia antes 

do primeiro parágrafo; paratextos como formato, título, capa, quarta capa e guardas do livro já 

trazem elementos que coloca o leitor em contato com a história antes mesmo do seu início.  

Temos como exemplo o livro “Quero meu chapéu de volta” de Jon Klassen, no qual a 

quarta capa traz um suspense para a história que está explícita na palavra “espere” que aparece 

em vermelho e com letra de imprensa maiúscula e, além disso, mostra as características do 

chapéu do urso. Por que será que esses protocolos de leitura estão presentes na quarta capa? Por 

que a tipografia da palavra “espere” possui esse destaque? Por que o chapéu está presente nesta 

quarta capa? 
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Figura 01: Quarta capa do livro “Quero meu chapéu de volta” de Jon Klassen. 

 

Enfim, esse é o exemplo de um livro ilustrado que traz indícios e sinais sobre a história 

antes mesmo de seu início desde que o leitor aprecie o suporte e todas as informações que o 

mesmo traz para além do título, nome do autor, ilustrador e editora. 

Nessa perspectiva, o texto se transforma em um dos ingredientes enquanto que, no livro 

tradicional, o texto é o conteúdo. Temos assim, no livro ilustrado, um discurso que se constrói 

na sequência das páginas, na organização em página dupla que favorece a fruição da leitura, na 

materialidade e no formato que varia e é capaz de atender, 

 
[...] por um lado, a empregos e leitores específicos e, por outro, a opções 

particulares de expressão. O livro ilustrado apresenta uma grande diversidade 

quanto a sua produção. Além disso, ao contrário da história em quadrinhos, 

não possui uma diagramação regular identificável. As organizações internas 

do livro ilustrado e as ocupações do suporte parecem quase infinitas, jogando 

com o tamanho das mensagens, com seu aspecto formal, com a separação 

entre elas, a ocupação da página dupla [...] (LINDEN, 2011, 87). 
 

Enfim, se o livro ilustrado possui todas essas características, levantamos então, algumas 

interrogações: Como o livro ilustrado é lido pelo professor? Como o professor trabalha esse 

livro com seus alunos? Como os alunos leem esses livros? Quais são as representações dos 

leitores-professores acerca dos livros ilustrados, da leitura, do leitor e da literatura infantil? 

Pensamos em tais questionamentos, pois  

 
[...] acreditamos que os livros ilustrados proporcionam uma ocasião especial 

para um relacionamento em que colaboram crianças e adultos, pois dão poder 

a ambos de forma muito mais igualitária. Embora os livros com ilustração sem 

dúvida estimulem a criança leitora menos experiente, os livros ilustrados são 

projetados especificamente para comunicar por palavra, por imagem e pela 

combinação de ambas. (NIKOLAJEVA & SCOTT, 2011, p. 329). 
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Nessa direção, corroboramos com a ideia de Petit (2009, p. 92) de que “ler tem a ver com 

a liberdade de ir e vir, com a possibilidade de entrar à vontade em um outro mundo e dele sair. 

Por meio dessas idas e vindas, o leitor traça a sua autonomia, mediante a qual ele se reconstrói 

[...]” e, nessa pesquisa, essa reconstrução envolve a tensão entre texto, imagem e suporte num 

processo de interlocução e produção de sentidos em que imagem e palavra não se dissociam. 

Assim, ler, reler, virar a página, retomar a ilustração anterior, confrontar com o texto verbal são 

alguns movimentos constituintes do leitor do livro ilustrado e promove um olhar para o objeto 

livro em sua plenitude – as cores, o tipo de letra, os formatos, as informações que se 

complementam, que se omitem, que divergem, entre outras. 

As ações arroladas acima - que parece constituir as ações de leitura do livro ilustrado – 

não se dão apenas por livros considerados desconhecidos pelos leitores. Até mesmo a leitura de 

novas e diferentes versões dos contos de fadas mais conhecidos pelas crianças podem convocar 

leituras surpreendentes quando apresentadas na perspectiva de um livro ilustrado. Tomamos 

como exemplo o livro “Uma chapeuzinho vermelho”, de Marjolaine Leray, que foi publicado 

pela Companhia das Letrinhas, em 2012 e que, em sua quarta capa, nos traz um elemento que 

envolve certo suspense nessa história ao ter uma página toda vermelha com a Chapeuzinho 

Vermelho em um círculo branco e uma frase: “Uma Chapeuzinho Vermelho como você nunca 

viu”. Que Chapeuzinho Vermelho será essa? Que círculo branco é esse? Por que capa e quarta 

capa são vermelhas parecendo riscos de uma trama? 

 

 

Figura 02: Quarta capa do livro “Uma Chapeuzinho Vermelho” de Marjolaine Leray. 

 

Nesta história os papéis dos personagens principais se invertem: um lobo, aparentemente 

mau e faminto se vê surpreendido por uma Chapeuzinho aparentemente frágil e delicada. As 

ilustrações, em uma linha tênue e com traços simples em vermelho e preto, parecem retratar a 

astúcia e a ironia da pequena menina que se revela em um final que surpreende os leitores, 

sejam eles adultos ou crianças. 
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Figura 03: Página dupla do livro “Uma Chapeuzinho Vermelho” de Marjolaine Leray. 

 

Este é um exemplo de livro ilustrado que, além da relação entre texto, imagem e suporte, 

sua leitura envolve a apreciação de um formato, de enquadramentos, da relação entre capa, 

guardas e quarta capa com o conteúdo, da opção por uma ordem de leitura no espaço da folha, 

a apreciação dos silêncios e dos diálogos marcados por cores para cada personagem. 

 

A formação de professores e a leitura do livro ilustrado 

 

Se partirmos do princípio de que “[...] ler um livro ilustrado depende certamente da 

formação do leitor” (LINDEN, 2011, p. 9), pensar no processo formativo do professor que fará 

a leitura desse livro para si e para o outro, é essencial. É comum nas formações voltadas à 

leitura, leitor e literatura que formadores questionem aos professores: qual foi o último livro 

lido? Com que frequência você lê? O que costuma ler? Onde realiza suas leituras? Quais são os 

autores, gêneros e temas de sua preferência? Que sentido a leitura tem em sua vida? Que relação 

existe entre o professor-leitor e o seu trabalho com a leitura em sala de aula? 

Além dessas perguntas, também é comum em formação de professores com foco na 

leitura, dizer que é essencial que o professor seja leitor para poder formar leitores. No entanto, 

o que isso quer dizer na prática? Realmente é o professor que forma leitores? Ou será que é o 

leitor que se forma a partir das possibilidades que são oferecidas pelos professores? Enfim, o 

que é ensinar a ler? 

As práticas têm mostrado que, ler diariamente, não basta para que a aprendizagem 

aconteça, ou seja, “ensinar a ler” é muito mais do que compartilhar leituras, indicar outras, ler 

títulos, ler junto, refletir sobre a leitura. Ler envolve posturas, sentimentos, comportamentos, 

vontade de desvelar mistérios, envolvimento, trabalho e experiência. 

Conhecer conceitualmente o livro ilustrado por meio do que pesquisadores têm 

compartilhado e pelas informações veiculadas sobre a temática é diferente de ler o livro 

ilustrado e, a partir da leitura, construir os conceitos singulares de cada livro. Nessa direção, 

conhecer o conceito e ter a informação não é suficiente. É preciso viver a experiência. Nesse 

ínterim, corroboramos com a ideia de que conceito e informação não são experiências, mas 

outras formas de acesso ao conhecimento e, como Larrosa (2002, p. 21) também aponta, “a 

informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência [...]”. 

Vale ressaltar, que todas as formas de aprender são importantes pelo simples fato de que 

os professores têm a tarefa de escolher o que as crianças irão ler. Daí a importância de 

experimentar as leituras dos livros ilustrados no processo de formação e, junto a isso, conhecer 

o trabalho dos autores, ilustradores e editores, o contexto de produção do livro, as instâncias 

legitimadoras da literatura, a fim de possibilitar que as escolhas sejam coerentes e pertinentes. 

Enfim, ter clareza do que se produz, onde se produz, como se produz, para quê se produz e para 
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quem se produz é mais um elemento que qualifica o trabalho com a leitura e, 

concomitantemente a isso, a leitura do livro ilustrado. 

Nessa perspectiva, ler também envolve contextos, produções, fatos e culturas, não sendo 

apenas o desenvolvimento de habilidades e estratégias leitoras; ler é estabelecer relações, é 

observar, é analisar, é categorizar, é transformar, é conhecer, é experimentar. 

Nesse ínterim, a formação do professor é um dos grandes desafios das políticas públicas 

de incentivo à leitura, pois 

  
[...] a exigência sobre os professores é maior hoje porque o período de 

reformas já não ocorre mais. Hoje a reforma é a do profissional e não a do 

sistema. Cabe ao profissional ser inovador e capaz de fazer o seu trabalho de 

forma a contemplar todas as necessidades e responsabilidades depositadas em 

suas obrigações. (CHARLOT, s/d, p. 6-7). 

 

O excerto acima reitera o fato de o profissional ser inovador, porém as formações inicial 

e continuada precisam caminhar nessa direção. Assim, oferecer livros, no caso dessa pesquisa, 

os livros ilustrados, movimentar o pensamento do professor, indaga-los, promover visitas e 

palestras de autores e ilustradores à escola e analisar os livros além de lê-los pode ajudar no 

processo de formação. Diante disso, outras questões se colocam: será que avaliamos nossas 

escolhas? Será que fazemos escolhas ou lemos os livros que projetos prontos indicam? Será que 

produzimos ações leitoras diante da singularidade de cada livro ou será que seguimos 

orientações prescritas?  

Questões como essas envolvem os saberes construídos pelos professores em sua prática 

profissional, pois de acordo com Tardif (2000), conhecer esse conjunto dos saberes se constitui 

em um objeto de estudo importante para determinar quais conhecimentos e atitudes serão 

utilizadas pelo professor na prática em sala de aula. Tais saberes devem ser amplamente 

explorados durante as formações, pois se a exigência é maior, então deve ocorrer maior 

preocupação e qualidade com a sua formação. 

 

A prática de leitura dos livros ilustrados: discussões iniciais 

 

Nesta pesquisa, entendemos a leitura como produção de sentidos e, nas palavras de 

Goulemot (2001, p. 108), um sentido que não é “[...] desejado pelo autor, o que implicaria que 

o prazer do texto se originasse na coincidência entre o sentido desejado e o sentido percebido 

[...]. Ler é, portanto, constituir e não reconstituir um sentido”. A partir dessa visão de leitura e 

por ser algo novo na produção acadêmica, discutiremos a recepção dos livros ilustrados e, nesse 

sentido, este trabalho pretende contribuir com as discussões sobre leitura, literatura infantil, 

bem como com a formação de professores.  

Para tanto, selecionamos duas escolas do ensino fundamental da Prefeitura Municipal de 

Cajamar (SP) e um professor de cada ano do ensino fundamental (ciclo I) para desenvolver a 

pesquisa que contará com entrevistas, questionários, acompanhamentos em sala de aula, 

fotografias, relatórios, filmagens das práticas de leitura em sala de aula, estudos sobre livro 

ilustrado e organização dos dados obtidos durante o desenvolvimento dos procedimentos 

metodológicos. 

Não é nossa intenção observar as práticas de leitura dos professores, em uma perspectiva 

do certo ou errado, do melhor ou pior, em uma atitude avaliativa do fazer do professor em 

relação ao entendimento da pesquisadora sobre o assunto. Nosso interesse é, como já 

afirmamos, conhecer e estudar as práticas de leitura com o livro ilustrado em sala de aula. 
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Ainda que estejamos no processo de análise e categorização dos dados gerados pela 

pesquisa de campo, podemos dizer que a leitura do livro ilustrado traz cenas de práticas que 

são importantes de serem analisadas: o livro convoca a reorganização da classe; o livro é 

exigente e desafiador; a prática de leitura se modifica; indagações que permeiam o texto verbal 

e o imagético na produção de sentidos; rupturas com modelos de leitura instaurados na escola. 

Enfim, olhar para o que convoca cada uma dessas cenas, poderá nos ajudar a discutir e conhecer 

as práticas de leitura dos livros ilustrados e em que essas práticas diferem de outros livros. 
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PALAVRAS E GESTOS NA INCORPORAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO: A 

DRAMATIZAÇÃO EM FOCO 

 

Daniele Pampanini Dias1 

Ana Luiza Bustamante Smolka2 

Débora Dainez3 

 

Este trabalho, ancorado na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano 

(Vigotski, 2014, 2009, 2007; Bakhtin, 2014), enfoca e problematiza a participação de um aluno 

do 1º ano, em uma escola municipal de ensino fundamental, cujos gestos tornam-se indicativos 

da atividade de dramatização como um modo possível de elaboração da vivência com a 

literatura. Parte-se do pressuposto de que as funções psicológicas humanas emergem das 

relações e condições sociais historicamente produzidas (VIGOTSKI, 2007), ou seja, considera-

se a dimensão orgânica impregnada pela cultura e marcada pela história. Nesse referencial, 

tanto a mediação do outro, por meio da linguagem, quanto a mediação de outros instrumentos 

técnico-semióticos, produção e produto humano, constituem aspectos centrais no processo de 

desenvolvimento da criança. Nesta perspectiva, assumimos a leitura como prática social, 

mediada e sustentada nos processos de significação, e elegemos para o presente trabalho uma 

situação de sala de aula, em que a professora assume o lugar de leitora. Em nossas análises 

discutimos as formas de participação e destacamos a dramatização como um modo possível de 

antecipar, experienciar e ocupar posições sociais por meio da literatura.  

 

Modos de participação das crianças na leitura do texto literário  

 

Assumindo a pesquisa como um processo em movimento (VIGOTSKI, 1999a), 

realizamos um estudo de caráter qualitativo e inspiração etnográfica, com a participação ativa 

do pesquisador em campo.  

As cenas a serem apresentadas abaixo foram recortadas dos registros escritos e vídeo-

gravados da pesquisa de campo de um projeto de mestrado em andamento. Consideramos a 

pertinência de apresenta-las na forma de um quadro, para dar visibilidade ao que é simultâneo 

e/ou sucessivo na leitura da professora e nas respostas, expressões e falas dos alunos, isto é, à 

dinâmica interlocutiva. 

 

Cena I  

 

Professora Crianças 

1. “O Lobo, por sua vez, foi direto à casa da velhinha 

e bateu na porta (bate em uma cadeira ao lado, para 

fazer o barulho de “tóc, tóc, tóc”). ‘Quem é? ’” 

2. Emerson, junto com a professora, como se estivesse 

batendo na porta, também faz o mesmo movimento no 

ar. Depois, com uma voz baixinha, responde à 

pergunta do livro, como se fosse a vovó: Sou eu, a 

vovozinha... 

3. (Lendo): “ ... ‘Abra a porta, é Chapeuzinho 

Vermelho. Trago bolo e vinho’. ‘Basta girar a 

maçaneta’, gritou a avó” (pausa) “ ‘Estou tão fraca 

4. Emerson, com o olhar fixo como se visualizasse 

uma porta, faz um movimento com a mão de girar a 

maçaneta. Termina o gesto, mantendo o olhar fixo. 

 

                                                           
1 Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Educação, Campinas-SP, Brasil. E-mail: dany.pampanini@gmail.com. 
2 Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Educação, Campinas-SP, Brasil. E-mail: asmolka@unicamp.br. 
3 Universidade Estadual de Campinas/Faculdade de Educação, Campinas-SP, Brasil. E-mail: ddainez@yahoo.com.br. 
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que não posso nem me levantar’. O Lobo girou a 

maçaneta, a porta…? ” 

5. Algumas crianças (complementando): ... Se 

abriiiiu.... 

6. (Lendo): “.... Se abriu. Ele avançou para a cama 

sem dizer…”? 

7. Emerson abre a boca, como se fosse devorar 

alguém, mas depois espera. 

 8. Eros: Olá! 

9. (Lendo): “Ele avançou para a cama sem dizer 

palavra”.... Olha, é bem assim mesmo.... “Ele 

avançou para a cama sem dizer palavra. E engoliu a 

velhinha inteira”. 

10. Emerson, com a boca bem aberta, leva sua mão 

até ela, como se fosse comer a vovozinha. Curva-se 

todo para trás e, com as mãos na barriga, faz 

movimentos como se estivesse lentamente devorando e 

engolindo a vovozinha, acompanhado de um barulho 

de deglutição. 

 11. Carlos: Ainda bem que não mordeu! 

12. (Continuando a leitura, rindo): “Então vestiu as 

roupas e a touca da vovó. Deitou-se na cama e fechou 

as cortinas”. (Retomando o comentário da criança): 

Por que ainda bem que não mordeu, Carlos? 

 

13. Como se pegasse a touca da vovó, Emerson 

coloca-a na cabeça. Devagar, faz um movimento como 

se estivesse arrumando a touca na cabeça. Com os 

olhos fechados e curvando-se para trás, ele faz-de-

conta que está deitado em uma cama, dormindo. 

Depois, leva as mãos à frente do queixo, como se 

segurasse um cobertor. Por fim, vira o rosto de lado 

estica e puxa o braço rapidamente, fazendo um 

barulho, como se estivesse fechando uma cortina. 

 14. Eros: Porque daí a vovó já estaria morta! 

 

Cena II 

 

Professora Crianças 

15. (Retomando a leitura): Então vamos lá! .... “Um 

caçador vinha justamente passando por perto e 

pensou ‘Como ronca a velhinha. É melhor ver se está 

tudo bem’. Entrou na casa, chegando perto da cama, 

viu o Lobo refestelado” ... Nossa, refestelado?  

 

16. Emerson, lentamente, posiciona as mãos como se 

segurasse a espingarda do caçador. Bem devagar, 

coloca a arma imaginária em frente ao rosto, com os 

olhos cerrados. Estica bem as mãos como se 

apontasse a arma para um Lobo. Heloísa, percebendo 

a brincadeira do amigo, também faz-de-conta que está 

segurando uma arma. 

 17. Mayana (tentando pronunciar a palavra): O que é 

resfeste... ? 

 18. Carlos (tentando explicar): Que tá barrigudo... 

19. Pois é..... Depois a gente vai pesquisar o que é 

refestelado. 

20. Emerson (ainda “imaginando” que está segurando 

uma arma): Eu mato o lobo! 

21. “‘Vejam só onde encontro esse velho pecador. Eu 

que há tempos o persigo’. Já estava armado (se 

corrigindo) ... já estava armando sua espingarda, 

quando lembrou que o lobo podia....” ? 

 

 22. Emerson: Comer a.... 

23. (Lendo): “Podia ter comido a velhinha...”  

 24. Carlos (sem conseguir concluir): Mas comeu... 

25. (Continuando a leitura): “.... Quem sabe ainda 

não poderia salvá-la. Não disparou, pegou uma 

tesoura...” (Professora, com uma das mãos, imita 

uma tesoura cortando) 

 

 26. Carlos: Abriu... 
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27. Everton: Abriu a barriga do Lobo... 

 

28. Emerson faz movimentos com a mão como se 

cortasse a barriga do lobo, vocalizando o som “crec 

crec” 

29. (Continuando a leitura): ... “E começou a cortar a 

barriga do lobo adormecido”  

 

30. Emerson, depois que acaba de “cortar a barriga 

do lobo”, faz uma pequena pausa. Então, colocando 

força para abrir, ele puxa com as duas mãos a barriga 

do Lobo imaginário, fazendo sons com a boca, como 

se estivesse rasgando a pele dele. Everton, ao ver o 

amigo, também imita rapidamente essa cena. 

 31. Alguma criança (baixinho): Eca! Que nojo! 

32. (Continuando a leitura): “ ... Com dois ou três 

cortes, entreviu um Chapeuzinho de veludo 

vermelho. Com mais três ou quatro cortes 

(professora faz o movimento da tesoura cortando) 

apareceu a menina inteira, gritando ‘Ai que susto! 

Como estava escuro lá dentro da barriga do lobo’. E 

logo mais surgiu a vovó, ainda viva, mas toda 

ofegante”. Ela já estava sem fôlego, né? ” 

 

 33. Emerson: É cheio de baba... 

 

A atividade de leitura no contexto escolar traz particularidades na forma como é orientada 

e conduzida. No modo de acomodar as crianças, vemos, por exemplo, a preocupação da 

professora em garantir que todas estivessem atentas ao momento: ela para, espera a turma se 

acalmar; interrompe a leitura e conversa com o aluno disperso, dentre outras intervenções. 

Ações como essas evidenciam modos de ensinar, apontam para a intenção, tão manifesta e 

própria ao trabalho pedagógico, de que as crianças aprendam a escutar.  

A história em questão é o já conhecido conto Chapeuzinho Vermelho. Entretanto, a 

edição4 apresentada às crianças chama atenção pela sua qualidade, tanto com relação à 

linguagem quanto por sua impressão gráfica. A maneira como a história é construída e enredada 

acaba por deixá-la muito original. Desde as palavras que são empregadas às belíssimas - e 

assustadoras - ilustrações, que impressionam pelo inusitado e diferente, a composição da obra 

mostra-se para o leitor como sendo muito rica. Enquanto que os recursos linguísticos utilizados 

dão maior expressividade e um teor poético à trama, com relação aos aspectos visuais, a artista5 

que assina a ilustração nos convida a lançar um outro olhar para as personagens, o que acaba 

por surpreender a todos.  

Neste aspecto, podemos ver como a arquitetônica do texto, a composição artística 

(Bakhtin, apud SOBRAL, 2005, p. 111), a maneira como os elementos são nela estruturados, 

afetam a recepção estética. Vigotski (1999b) também discute como a disposição e composição 

na obra literária é amplamente relacionada e fundamental à reação estética, pois não é qualquer 

história disposta e arranjada de qualquer forma que irá suscitar prazer estético.  

Além desse aspecto, podemos pontuar aqui recursos e estratégias de que a professora 

lança mão para envolver e convidar as crianças a participarem da narrativa literária. Durante a 

realização da leitura, vemos nos diferentes modos de participação das crianças o envolvimento 

                                                           
4 GRIMM, I. Chapeuzinho Vermelho. São Paulo: Cosac Naify, 2008. Ilustrações de Susanne Janssen. 
5 Quem quiser conhecer mais sobre a artista e suas produções, em seu site pessoal ela divulga seus trabalhos: 

<http://susannejanssenart.eu/>. 

http://susannejanssenart.eu/
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com a história lida. O uso que ela faz de prompting6 sustenta a participação dos alunos. Por 

exemplo, nos turnos 3, 6, 21 e 25, a professora faz a leitura da passagem do livro, mas ao final 

deixa para que os alunos complementem a frase, o que nem sempre corresponde ao que está no 

texto – como no turno 8, quando a criança responde com um “olá”.  

Nessa dinâmica dialógica entre autor, texto, leitor e criança, os gestos e comentários das 

crianças configuram-se como respostas à linguagem literária, e expressam os movimentos de 

incorporação e significação da obra de arte. Durante a leitura, podemos observar a procura do 

“leitor-ouvinte” por compreender os sentidos das palavras no texto literário, como quando uma 

das alunas, diante do estranhamento da própria professora com o termo “refestelado” (turno 

15), se interessa por saber qual o seu significado, sem ainda nem saber ao certo como pronunciá-

lo (turno 17). E, nesse caso, é outra criança que tenta ajudar, buscando um sentido para a palavra 

a partir do contexto em que ela se encontrava – como o lobo tinha acabado de comer a Vovó e 

a Chapeuzinho, o menino supõe que refestelado quer dizer que ele “tá barrigudo...” (turno 18).  

Mas enquanto que algumas crianças, por meio de indagações, exclamações e 

complementações ao que era enunciado, vão nos mostrando movimentos de compreensão e 

apropriação do texto literário, em um dos meninos é também o corpo que fala. Perante esse 

modo de se envolver, o que é possível levantar para análise?  

Um primeiro aspecto se refere a como a palavra da professora, na leitura do livro, vai 

evocando na criança algumas imagens. Isto é, pela linguagem, o “leitor-ouvinte” vai 

mentalmente elaborando, formando e imaginando as situações das personagens do conto 

infantil e, no e com o seu corpo, (re)cria e representa a história. Quando, por exemplo, o menino 

abre a barriga do lobo imaginário (turno 30), o gesto que realiza tem a duração da ação 

solicitada, incentivada pela leitura do outro. Por isso, neste ato criador e expressivo da criança, 

temos a possibilidade de ver como o funcionamento imaginativo está nele implicado, que se 

(re)constrói e é orientado pela enunciação da professora.  

A análise das cenas nos mostra como, pela forma verbal de linguagem, pela palavra do 

outro, o menino passa a imaginar aquilo que não tem diante dos olhos, permitindo-o vivenciar 

as cenas, personagens e cenários da história, o que, por sua vez, amplia sua vivência criadora e 

experiência pessoal (VIGOTSKI, 2009). 

Ao discutir sobre a capacidade criadora da criança e sua valorização nas relações de 

ensino, Vigotski (2009) discorre sobre a dramatização como atividade humana, impregnada de 

sentidos, pela qual é possível mobilizar impressões, imagens, sentimentos, ações. Se pensarmos 

na forma dramática com que o menino elabora suas impressões acerca da obra literária, 

podemos ainda afirmar que ele não só compreendeu, entendeu e imaginou a história a partir da 

narrativa de outrem, como também a vivenciou, encarnando-a em movimentos corporais. É 

possível destacarmos nessa cena o processo de dramatização uma vez que entre os dizeres “Se 

eu fosse o lobo...” e “Sou eu, a vovozinha…” e as composições corporais, o menino (re)vive as 

cenas, assume vários papéis, experimenta ser outro, um personagem imaginário. 

Nesse sentido, pelos gestos e dramatização do menino, vemos o quanto a literatura 

potencializa a imaginação humana e, também, como possibilita ao seu “leitor-ouvinte” uma 

vivência emocional.  

Considerações finais 

 

                                                           
6 “Prompting”, segundo dicionário online de inglês, é a ação de “incentivar alguém a falar ou continuar falando”. 

Na sua narrativa, a professora faz uso do recurso de elevar a voz, isto é, de conduzir a enunciação até certo ponto 

do texto e numa entoação crescente, para que as crianças completem a frase. Estudo como o de Marinho (2012), 

na área da linguística, contribui no adensamento da elaboração desse conceito. 



PALAVRAS E GESTOS NA INCORPORAÇÃO DO TEXTO LITERÁRIO: A DRAMATIZAÇÃO EM FOCO 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.325-329, SET.DEZ.2016 329 

O trabalho analítico aqui realizado dá visibilidade à heterogeneidade das respostas e das 

formas de envolvimento das crianças na leitura do texto literário, aos diferentes modos de 

apropriação da obra de arte. 

Colocamos em foco o modo de participação de um aluno, cujo corpo encena a história 

lida, indicando um modo de apropriação da literatura pelos gestos que se tornam significativos 

e indicativos dos complexos processos de elaboração que se encontram envolvidos no 

dramatizar - atividade que possibilita, pela vivência das mais diversas relações e posições 

sociais, tanto a objetivação quanto a elaboração - na esfera subjetiva - de experiências alheias 

contraditoriamente vivenciadas. 
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A EAD COMO UMA (RE)LEITURA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA: A GOVERNAMENTALIDADE NA 

CONTEMPORANEIDADE DOS SUJEITOS 

 

Emerson dos Reis Dias1 

Márcia Aparecida Amador Mascia2 

 

Introdução 

 

Este artigo, fruto de nossa pesquisa de doutorado em andamento pelo Programa de Pós 

Graduação em Educação da USF – Universidade São Francisco e com apoio da CAPES – 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem como proposta fazer uma 

(re)leitura dos interdiscursos que emanam do Ensino Superior no Brasil no que tange à 

Formação Inicial de Professores de Matemática a distância (EaD – Educação a Distância). 

Trabalhamos com a ADF (Análise de Discurso Francesa), com o conceito de sujeito, discurso 

e Formação Discursiva (FD). Também, com o conceito de Governamentalidade de Foucault.  

Vivemos em tempos de mudanças e isso exige um sujeito com comportamentos 

diferenciados, fundado na alteridade e constituído pela linguagem, em que sujeito e linguagem 

se imbricam na materialidade e na ideologia. Isso leva os sujeitos a confrontarem discursos, em 

sua grande parte antagônicos, os quais se configuram em regimes de verdade e são veiculados 

como tal nos diferentes espaços sociais. 

Ou seja, o professor e o aluno da EaD são de alguma forma inscritos nessas formações 

discursivas que são controladas, selecionadas, organizadas e redistribuídas, constituindo 

verdadeiras redes pelas quais transitam os novos perigos, e também os novos poderes da 

Educação Contemporânea.  

Do ponto de vista metodológico, fizemos uma entrevista com uma professora de Matemática, 

ex-aluna de uma Licenciatura em Matemática integralmente pela EaD, buscando levantar os efeitos 

de sentido sobre EaD, sobre professor, sobre formação de professor de Matemática, de modo a 

investigar os novos regimes de verdade que perpassam os seus dizeres. 

 

Breve percurso teórico 

  

O nosso entendimento é que ‘discurso’ é um percurso a ser percorrido, como o caminho 

feito pelas águas de um rio ou riacho que irá desembocar no mar e ressaltamos, ainda, que essa 

água sofrerá antes, durante ou depois do seu encontro com o mar, o processo de sublimação, 

formação de nuvens e o processo de condensação, que são as chuvas. Entretanto, apesar de 

continuar sendo água, nunca mais será a mesma água que era antes de se encontrar com o mar. 

Por meio dessa metáfora, é possível pensar o sujeito e sua formação. Ele é um indivíduo 

atravessado por várias práticas discursivas advindas do meio, logo pela ideologia que o cerca e 

que emana das instituições onde esse sujeito está imerso. 

Ao atentar para o funcionamento do discurso, buscamos diferentes sentidos, no fio das 

(ir)regularidades discursivas que apontam para a dispersão, para a heterogeneidade, para aquilo 

que, de forma alguma, pode ser capturado na simplicidade do “UM”, tanto do discurso, quanto 

do sujeito. Sobre isso, Coracini relata: 
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Não existe UM sentido, a não ser numa dada circunstância de interpretação 

que é sempre produção de sentido; não existe UM autor, a não ser como 

função jurídica [...] não existe UM discurso, já que todos são atravessados por 

outros discursos, assim como não existe UM sujeito, pois este é efeito do 

assujeitamento à linguagem, que, por ser porosa, permite fagulhas do 

inconsciente, do que recalcamos, porque não “queremos” lembrar para não 

sofrer, manifestam-se no dizer, sob a forma de atos falhos, chistes, sonhos 

(CORACINI, 2011, p. 168). 

 

Buscamos em Foucault o conceito de “Governamentalidade”, podendo dizer/(re)significar 

três coisas, que são: 

 
1. o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 

reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante 

específica de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de 

saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os 

dispositivos de segurança. 

2. a tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante 

muito tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de 

governo, sobre todos os outros – soberania, disciplina, etc. – e levou ao 

desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de governo e de 

um conjunto de saberes. 

3. o resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade 

Média, que se tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi 

pouco a pouco governamentalizado. (FOUCAULT, 1979, p. 291 - 292). 

 

A EaD surge oficialmente no Brasil pela Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 

– LDB - (lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), sendo normatizada pelo Decreto n. 2.494 

(10 de fevereiro de 1998), pelo Decreto n. 2.561 (de 27 de abril de 1998) e pela Portaria 

Ministerial n. 301 (de 7 de abril de 1998). 

Esta nova LDB reservou o artigo 80 para especificar o ensino e a educação a Distância. 

Não iremos relatá-lo na integra nesse momento, pois utilizaremos alguns fragmentos do mesmo 

para análise e discussão.  

O Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, faz diversas deliberações sobre a EaD e 

ainda cria a Secretaria de Educação a Distância, que passa a ser o órgão federal de maior instância 

e reguladora dessa modalidade em relação a tudo que trata da mesma, em aspectos que estão 

subdivididos em seis capítulos (que não trarei aqui na integra, mas que farão parte da escrita e 

análise deste texto). Porém, em minha tese tomarei os capítulos I, II, IV e VI do Decreto n. 5.622 

de 19 de dezembro de 2005, o Decreto n. 5.773 de 09 de maio de 2006 e o Decreto n. 6.303 de 12 

de dezembro de 2007 que altera alguns dispositivos legais dos decretos anteriores. 

Partiremos do pressuposto de que o sujeito é produzido pelo meio social, pelos discursos 

produzidos pelos regimes de verdade, pelas relações de poder/saber e práticas da 

Governamentalidade, ou seja, que o sujeito é constituído culturalmente na e pela linguagem, é 

formado pelo discurso, e esse discurso, fruto das relações de poder/saber, das artes de 

governamento, produz sua(s) identidade(s) (FOUCAULT, 2008). Tenho ainda como 

pressuposto que o Ensino Superior e as IES, na modalidade EaD dentro da formação de 

licenciados em Matemática, são um grande conjunto de maquinarias cultural e social e que o 

currículo e as legislações da própria modalidade funcionam como principais engrenagens, 

conforme nos diz Veiga-Neto: 
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Ao longo da Modernidade, a escola estabeleceu-se como uma grande 

maquinaria social e cultural, ou seja, como um grande conjunto de “máquinas” 

que, operando articuladamente entre si, desempenharam um papel crucial para 

a formação política, cultural e econômica da sociedade ocidental. Essa 

maquinaria, além de inventar espaços específicos para a educação das crianças 

e dos jovens, foi decisiva para a invenção de saberes e seus respectivos 

especialistas, encarregados de dizer como educar, ensinar, vigiar e regular 

essas crianças e esses jovens (2008, p. 142). 

 

Análise 

 

Trazemos para essa análise um sujeito licenciado em Matemática pela Modalidade EaD, 

formado em uma Universidade privada que denominamos de ‘X’ que é localizada no Triângulo 

Mineiro/MG e que desde 2006 tem formando alunos em diversos cursos, bacharéis e licenciados 

pela EaD, que é hoje uma ‘realidade’ no Ensino Superior do Brasil por IES – Instituições de 

Ensino Superior – públicas ou privadas. 

A cidade onde está situado o campus principal, segundo o IBGE, conta com uma 

população de quase 300.000 habitantes. Trata-se de um polo universitário e sua principal fonte 

de renda, por muitos anos, foi exclusivamente a criação de gado Zebu e a agricultura. Apenas 

nas últimas três décadas é que houve uma maior diversificação nos seguimentos que propiciam 

renda para a cidade e sua população. Temos, então, a forte presença de empreendimentos 

imobiliários (construção civil); lojas e serviços (dois shoppings; uma loja da Havana; vários 

hipermercados e supermercados) e, claro, um Mercado Municipal (com muitas atratividades de 

consumo alimentício e de artesanatos) e, em seus arredores, várias igrejas e praças que são 

pontos turísticos visitados por muitas pessoas do país, as quais podem levar para suas casas os 

famosos doces e queijos mineiros. 

Passamos a designar o sujeito de Avatar, saindo do sentido da cultura Indiana em que pode 

ser um deus ou uma divindade, mas como ‘seres sintéticos [...] representados por caixas cujos 

conteúdos são compostos por objetos: luzes, sons, links, imagens, textos, palavras e formas; [...] são 

metáforas do desconhecido, criando mundos virtuais alegóricos’ (FRAGA, 1999). 

O Avatar 1 é do sexo feminino, tem 30 anos, têm três filhos e é casada, fez o curso pelo 

Polo de Uberaba/MG. Para a análise, trazemos trechos do seu TCC – Trabalho de Conclusão 

de Curso - e da entrevista concedida pelo Avatar. 

 

TCC - Avatar 1: 

 
“Chegamos então a 6ª etapa. Temos a sensação da vitória, de agarrar o troféu 

pelo qual labutamos esses anos. Já não tão imaturos tanto quanto aqui 

chegamos, por outro lado, ainda também não conseguimos chegar a altura 

das exigências do atual cenário educacional”. 

 

Neste excerto extraído da ‘Introdução’ do TCC de Avatar 1, há alguns fios discursivos 

que enaltecem a ideia do ‘empreendedor de si’ e da ‘inclusão’ – ‘Temos a sensação da vitória, 

de agarrar o troféu pelo qual labutamos esses anos”. – o verbo ‘agarrar’, assim como o verbo 

‘lutar’, dando ênfase de que somente podemos ter a “vitória”, só e somente só para aquele(s) 

que se esforça(m), que correm atrás e que não ficam parados esperando somente pelo 

“Estado/Governo”. Trata-se de efeitos de sentido que se inserem em um discurso da FD da 

Governamentalidade Neoliberal. 

Perguntamos para Avatar 1 sobre o motivo da escolha pela EaD e por que a Matemática: 
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Então! Éee. Quando eu voltei pra estudar, eu já num tava mais nenhuma 

mocinha, né! Então, já tava... já tinha meus filhos. Não dava para conciliar o 

trabalho, o serviço doméstico e uma faculdade presencial. 

A princípio eu tinha esse preconceito também. 

Tanto é que hoje eu até poderia ter sim um tempo pra estudar 

presencialmente, mais eu não abro mão da distância. 

Mas e a Matemática? 

Pelo gosto mesmo, eu sempre gostei de Matemática. E o meu esposo é 

formado em Matemática, e ele me incentivou também. 

... O meu esposo começô a dar aula esse ano ele. Ele é funcionário público. 

 

Nesse excerto, Avatar 1, quando enuncia “eu num tava nenhuma mocinha, né!”, 

discursivamente faz ecoar uma voz do seu “Outro”, que é seu eu interior, lugar de onde emana 

o inconsciente e o desejo do sujeito. Logo, Avatar 1 diz que não estava dentro da idade, digamos 

discursivamente atrelada ao ‘Regime de Verdade’ do Sistema Educacional Brasileiro, que 

preconiza uma idade coerente para iniciar um curso universitário, que seria por volta dos 18 

anos. Além disso, no seu não dito, há também outra faceta que emerge da FD atrelada a toda a 

rede da EaD, que é a ideia de “inclusão”, pois ao longo dos últimos vinte anos, principalmente, 

o discurso sobre a inclusão tem sido ‘ostensivamente/fortemente’ fomentado, divulgado, 

alardeado, feito parte constitutiva de uma forte política ideológica. A partir disso, há ‘a ideia de 

oportunizar a todos’ o direito e o lugar nos bancos escolares, independentemente da idade, sexo, 

grau de escolaridade pretendida ou atual, que vêm discursivamente nos atravessando.  

 

(In)Conclusões 

 

Vemos emergir um ‘novo’ sujeito que discursivamente tenta estar 24 horas conectado, 

logo acessando e sendo acessado e na tentativa de quebrar a barreira tempo e espaço. Agora o 

‘virtual’ passa a ser o real e, com isso, o sujeito tenta atender às demandas da sociedade 

globalizada, onde o mercado de trabalho também é ‘conectado’. 

Com o advento da internet, o sujeito vem se tornando um ‘quê virtual’, a fim de atender 

demandas múltiplas ao mesmo tempo. Surge assim, quem sabe, o verdadeiro sujeito 

multitarefas que o mundo neoliberal e contemporâneo vem objetivando/subjetivando para 

torná-lo um ‘empreendedor de si virtual’ em sua edificação. Não são ‘verdades’ que deixamos, 

mas sim um discurso em forma de muitas nuvens que ainda possibilitarão várias outras 

pinceladas a fim de chegar não a um ‘quadro’ concreto, mas um ‘quadro’ de tantas outras 

pinceladas que possibilite a cada novo ‘olhar’ uma miríade de possibilidades de outros 

‘Regimes de Verdades’ discutíveis. 

Para Foucault (1979), cada sociedade constrói os sujeitos necessários para que ela 

continue existindo. Assim, nossa sociedade, está construindo/amalgamando o Homo 

oeconomicus acessibilis virtualis, um sujeito a serviço da Governamentalidade neoliberal. Um 

sujeito que por meio dos atravessamentos discursivos de normatização e normalização acredita 

ser um ‘empresário de si’ o qual está a serviço do mercado de trabalho globalizado 

ultrapassando o tempo relógio e atendendo mais de uma demanda ao mesmo tempo. 
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(RE)LEITURAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA 

CONTEMPORANEIDADE: URDIDURAS DE SUJEITOS 

 

Emerson dos Reis Dias1 

Fabiana Helena Silva2 

 

As constantes exigências das políticas públicas educacionais em relação à Formação de 

Professores nos instigam a questionar e problematizar a Formação Continuada desses sujeitos 

no Brasil contemporâneo, a qual tomamos como Macrodiscurso (MD), para nossas análises e 

discussões. Utilizamos como corpus deste estudo a matéria O novo perfil do professor3, 

veiculada na revista Nova Escola. 

A fim de (re)ler esse cenário, indagamos: O que implica, nos fios do MD ser um sujeito 

professor contemporâneo? Os interdiscursos dos sujeitos entrevistados pela Nova Escola estão 

filiados a regimes de verdade que promovem docilização dos corpos, os quais passam a 

acreditar que, quanto mais estiverem em Formação, melhor será seu desempenho? 

Para essa (re)leitura embasamo-nos teórico e metodologicamente na Análise de Discurso 

de Linha Francesa com fulcro em Foucault, pinçando fios sobre as relações de saber-poder-

resistência e a instituição de regimes de verdade.  

 
A Análise do Discurso, tendo o discurso como objeto de investigação, trabalha 

com a linguagem sob suas diferentes possibilidades de existência, e a 

considera em relação direta com a história – esta como o que determina as 

possibilidades de realização daquela – e com os sujeitos. O discurso é exterior 

à língua, mas depende dela para sua possibilidade de existência material, ou 

seja, o discurso materializa-se em forma de texto, de imagens, sob 

determinações históricas. (FERNANDES, 2012, p. 16).  

 

Sabemos que há opacidade, ou seja, o discurso não é transparente, logo seus sentidos 

também não. Eles são produzidos na heterogeneidade, inclusive do inconsciente; o sujeito 

ilusoriamente tenta impor uma homogeneidade, pensando ser “senhor” do que fala. Nesse 

contexto, devemos entender a língua e o discurso num atravessamento pelo real, o imaginário 

e o simbólico, numa ‘articulação do lacaniano que permite aceitar os equívocos, atos falhos, as 

ambiguidades, os lapsos como fatos inerentes da língua e como brechas pelas quais se dá a 

conhecer um pouco das subjetivações dos sujeitos’ (TAVARES, 2009, p. 53).  

Os discursos, na perspectiva Foucaultiana, podem expressar inúmeros sentidos, podem 

falar de tudo: (re)construir verdades sobre o mundo, sobre as realidades e sobre as coisas. Essas 

verdades são fabricadas com base na consciência que o sujeito, dentro de micropoderes, tem de 

si mesmo, do mundo, das relações, etc. 

Depois de toda essa explanação, o nosso entendimento é que “discurso” é um percurso a 

ser percorrido, como o caminho feito pelas águas de um rio ou riacho que irá desembocar no 

mar e ressaltamos, ainda, que essa água sofrerá antes, durante ou depois do seu encontro com 

o mar o processo de sublimação, formação de nuvens e o processo de condensação, que são as 

chuvas. Entretanto, apesar de continuar sendo água, nunca mais será a mesma água que era 

antes de se encontrar com o mar. Por meio dessa metáfora, é possível pensar o sujeito e sua 
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formação. Ele é um indivíduo atravessado por várias práticas discursivas advindas do meio, 

logo pela ideologia que o cerca e que emana das instituições onde esse sujeito está imerso. 

Nos depoimentos dos professores veiculados na matéria da Revista Nova Escola, há 

formação discursiva (FD) formadora, docilizadora, advinda dos inúmeros dispositivos legais – 

Projetos, Leis, Planos, Exames – criados pelo governo; FD que asperge a produção do sentido 

de verdade, a qual se forma por relações de poder. Segundo Foucault (1979), a instituição do 

sentido de verdade advém de operações coercivas e produtoras de efeitos de poder. Há também 

a FD ora de resistência ora de corpos docilizados desses sujeitos.  

Da FD dos professores emerge (im)possível produção de sentidos que encontra pontos de 

convergência no MD, já que esses sujeitos são atravessados por discursos que se espelham 

como ‘regimes de verdade’ (FOUCAULT, 2004). Nas suas práticas discursivas, portanto, há 

também memórias, discursos outrora proferidos, pois Orlandi (2012) destaca que antes de todo 

dizer, há um já-dito, o interdiscurso, a memória.  

Entendemos o interdiscurso como discurso, uma vez que tudo é discurso e todo discurso 

não é algo novo ou inédito, com isso, todo discurso é também um interdiscurso. 

Orlandi (2012, p. 43) colabora com a nossa percepção sobre interdiscurso quando fala que 

‘as palavras falam com palavras. Toda palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se 

delineia na relação com outros: dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória’ 

 
Excerto 1 - "Eu me formei em Letras há 20 anos e, assim que fiquei frente a 

frente com os alunos, percebi que não estava preparada para tantos desafios 

[...] Para me aperfeiçoar ainda mais, senti que precisava voltar à 

universidade. Optei por cursar um mestrado em Língua Portuguesa na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). [...] No início da 

carreira, eu tinha uma visão mais tradicionalista. Valorizava apenas a parte 

formal da gramática [...] A integração entre o mestrado e a experiência em 

sala de aula leva a reflexões sistemáticas que eliminam barreiras entre a 

teoria e a prática. Acredito que a boa formação é o caminho para a Educação 

pública dar um salto de qualidade. Só assim os educadores vão dominar os 

conteúdos, fazer um planejamento de acordo com as diretrizes da rede e a 

realidade dos alunos e avaliar a própria prática. Sinto cada vez mais 

confiança em relação a meus conhecimentos e, quanto mais estudo, mais 

percebo como isso é imprescindível para ensinar bem."  

Excerto 2 - "Leciono Matemática há 12 anos e sempre acreditei que a tecnologia 

pode facilitar o ensino. Ainda hoje, no entanto, alguns educadores não se sentem 

capacitados para aproveitar o recurso e outros, empolgados, fazem uso dele em 

qualquer atividade sem planejamento [...] O mestrado em uso das tecnologias, 

que fiz na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), me deu meios para 

trabalhar com mais qualidade alguns conceitos matemáticos”. 

Excerto 3 - “O que me fez mudar a postura foi a crença de que todos, 

independentemente de seu histórico e comportamento, têm a capacidade e o 

direito de aprender e, por isso, devemos sempre esperar o melhor de cada um. 

Todo docente deve analisar cada caso, olhar para as dificuldades de 

convivência, pensar em estratégias para sanar os problemas e criar o melhor 

ambiente para a aprendizagem. [...] O que ocorre na sala de aula é reflexo 

da Educação como um todo. Para discutir com colegas sobre como as 

políticas públicas se afastam ou se aproximam do que o docente precisa, me 

tornei monitor no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Essa reflexão deveria se 

estender a todos nós, professores, os principais interessados, juntamente com 

os alunos, na melhoria da qualidade do ensino. 
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A FD da Formação de Professores, por exemplo, materializa discursos que, 

ideologicamente, se circunscrevem em um ideário de Educação de excelência - discurso 

rememorado, constitutivo, por sua vez, de um efeito de verdade que afeta o sujeito professor, o 

qual anseia se adaptar à demanda. Fernandes (2012) esclarece que nesse jogo tenso de poder há 

a docilização do sujeito e também formas de luta que implicam resistências. Nessas 

microinstâncias, o sujeito dominado toma a vontade de saber e, consequentemente, exerce o 

poder ocupando o lugar em que está circunscrito: professor.  

Na (im)possibilidade de concluir, deixamos alguns questionamentos para outras 

(re)leituras discursivas: Será que os interdiscursos dos sujeitos entrevistados pela Nova Escola, 

fios do ‘MD’ em voga nessa (re)leitura, reverberam ideias de padronização, pasteurização e 

proficuidade dos processos educacionais? Esses interdiscursos propiciam filiação a regimes de 

verdade nos quais há docilização dos professores que passam a acreditar que quanto mais 

estiverem em ‘Formação’ melhor será seu desempenho? Em que implica ser um sujeito 

professor contemporâneo? Será que fazer mestrado, doutorado, poderá melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem? O sujeito contemporâneo se apercebe-se na Normatização e 

Normalização dentro dos jogos de poderes e regimes de verdade? 
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FORMAÇÃO DO LEITOR DE POEMAS PELO LETRAMENTO: A 

CONFRARIA LITERÁRIA DO CA-UFSC EM AÇÃO 

 

Arlyse Silva Ditter 1 

 

Os índices das avaliações institucionais, ENEM, SAEB, PROVA BRASIL, ainda 

continuam a indicar falhas na formação do leitor brasileiro. No ENEM do ano de 2014, dos 

quase 6,2 milhões de estudantes que fizeram a prova, apenas 250 conseguiram a nota máxima 

e 529.374 zeraram a redação. O balanço divulgado pelo Ministério da Educação mostra que 

217.339 zeraram a prova por fugir ao tema. Como a leitura e a escrita são práticas que se 

retroalimentam, percebe-se nesse resultado uma falta de articulação dessas duas habilidades. 

Desde que o ENEM teve início, seus resultados revelam, recorrentemente, falhas no processo 

de formação do leitor, como nos coloca Amorin (2006). Os fatores responsáveis são frutos de 

uma conjuntura complexa, se analisada mostrará a necessidade da criação de ações em várias 

instâncias para compreensão e mudança desse cenário. Necessita-se de políticas públicas para 

formação do leitor, para formação docente, para construção e o fomento de bibliotecas públicas 

etc. À escola cabe rever-se, reinventar-se em espaços e tempos pedagógicos para promover a 

construção dessas habilidades. Como afirma Cosson, “nossa leitura fora da escola está 

fortemente condicionada pela maneira como ela nos ensina a ler. Os livros, como os fatos, 

jamais falam por si mesmos. O que os fazem falar são os mecanismos de interpretação que 

usamos, e grande parte deles são aprendidos na escola.”(COSSON, 2006, p. 26) 

  A Confraria Literária do Colégio de Aplicação da UFSC, um projeto de pesquisa e 

extensão, busca se somar ao trabalho de sala de aula – curricular - contribuindo na formação do 

leitor. Nesse projeto, a comunidade interna e externa da UFSC reúne-se, em horário 

extracurricular para, horizontalmente (a partir da troca entre os diferentes formações e níveis 

de leitura dos confrades), apreciarem objetos culturais em várias linguagens: filmes, romances, 

música, poemas. Prevê (re)criar estratégias de leitura, priorizando a experiência estética. O 

projeto surgiu em 2013. Surgiu um grupo que queria vivenciar a Literatura: realizar leituras 

dramáticas, declamar poemas etc. No início eram 20 integrantes, confrades, em sua maioria 

alunos do ensino fundamental II e médio, e professores do Colégio de Aplicação da UFSC. 

Desde então, esse projeto ampliou-se em várias direções. Sob a teoria da pesquisa-ação, 

reuniões delineadas como assembleia ocorreram no final e início de cada ano letivo para avaliar 

e projetar encontros. A pesquisa-ação, como método de conhecimento da realidade, tem 

utilizado várias matrizes, mas sua principal característica é a intervenção que realiza, 

produzindo ações educativas e conscientizadoras entre os envolvidos. Conforme Thiollent 

(1985), na pesquisa-ação acontece, simultaneamente, o “conhecer” e o “agir”, uma relação 

dialética sobre a realidade social desencadeada pelo processo de pesquisa. 

Nos mais de 40 encontros realizados, aproximadamente 400 pessoas passaram pela Confraria 

Literária do Colégio de Aplicação, e 200 delas são “habitués”, que se revezam na presença, sempre 

conforme interesse. Os encontros são conduzidos por docentes ou discentes da comunidade. As 

modalidades para discussão são o Café Cinematográfico, a Sobremesa Literária, a Prosa com o 

Autor, a Viagem Literária, a Contação de Histórias. Pode-se dizer que há um perfil do grupo: 

 

 ser aberto a todos os gêneros literários e cinematográficos, a todos os estilos musicais; 

 a dinâmica que orienta a proposta para cada encontro, é a de provocar o contato com a obra 

escolhida por experimentações estéticas (uma pergunta, um desenho, uma dinâmica, etc). 
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Quase sempre não é exigido que o aluno leia, previamente, a obra prevista para o encontro. 

Ela é abordada na íntegra, a partir do ponto de vista provocativo, uma proposta de “ 

experimentação”; 

 "iniciar" o confrade com o ritual proposto desde a fundação da Confraria. Na primeira vez 

presente em reunião do grupo, o confrade é convocado a socializar uma leitura ; 

 logo de início os confrades criaram um grupo fechado em uma rede social, que funciona 

como ponto de encontro. Atualmente, a Confraria tem ainda uma página pública, e um site 

que, respectivamente: divulga os eventos do projeto para possíveis integrantes, ampliando o 

público; e arquiva, virtualmente, o trabalho; 

 no que se refere à metodologia, os encontros são planejados a partir da teoria de base, o 

Letramento, no caso o Letramento Literário.  

 

O Letramento Literário, segundo Cosson (2006), é o processo de apropriação da literatura 

enquanto linguagem. Esse processo ocorre num ato contínuo, como algo inacabado, sempre em 

construção. A cada vez que se tem contato com um objeto literário, mais nos apropriamos da 

linguagem literária e, assim, nos tornamos aptos para apropriações mais amplas. Para ativar 

esse processo é necessário: propiciar o contato direto entre leitor e obra, com a inserção de 

manifestações culturais e suportes variados e uma mediação sistematizada para o 

desenvolvimento da competência do leitor na linguagem literária, junto a uma comunidade 

leitora. A partir do ato de leitura, ele sugere uma metodologia em que, na construção de seus 

pressupostos teóricos, trabalha com teorias linguísticas sobre o processamento sócio cognitivo 

da leitura, discutindo questões importantes como a decodificação, interpretação, construção de 

sentido de um texto. 

Cosson (2006) defende, portanto, duas propostas metodológicas para o Letramento 

Literário: a Sequência Didática Básica e a Sequência Didática Expandida. A primeira é indicada 

para as séries iniciais. A segunda, a Sequência Didática Expandida é a utilizada como norte 

metodológico do projeto da Confraria Literária do CA-UFSC, por ser indicada para leitores do 

ensino fundamental e médio. Ela é constituída pelas seguintes etapas: motivação, leitura, 

interpretação interior, interpretação exterior, expansão e avaliação.  

 

 A MOTIVAÇÃO prepara o aluno para o texto. Se bem elaborada, ela facilitará o todas as 

etapas sbsequentes. 

 A LEITURA pode ser em voz alta, ou baixa; coletiva, ou não. Opcionalmente, pode ser feita 

uma introdução com a apresentação do autor ou da obra.  

 Já a INTERPRETAÇÃO, tanto a INTERIOR quanto a EXTERIOR, constitui-se das 

inferências necessárias para chegar à construção do sentido do texto, dentro de um diálogo 

que envolve autor, leitor e o grupo a que está inserido.  

 A EXPANSÃO ocorre com a socialização das percepções que o leitor teve durante a 

interpretação exterior, que foi direcionada por uma contextualização (teórica, histórica, 

estilística, poética, crítica, presentificadora e temática) provocada pelo responsável pelo 

encontro, e que se soma ao repertório cultural de cada participante. 

Até aqui, via de regra, essas etapas são seguidas como estão. Mas a última sofreu uma 

adequação como se pode notar. 

 A etapa da AVALIAÇÃO, que prevê uma sistematização a ser mensurada no processo 

curricular, no projeto da Confraria, é substituída por outra, pela etapa de PRODUÇÃO. 

Afinal, o encontro não prevê uma formação curricular. Até avaliamos a dinâmica, com todos 

os participantes, ou por amostragem. Mas quanto à leitura, solicitamos um registro: uma 

frase síntese, um desenho, um pequeno texto. Algo que faça com que o participante socialize 
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suas percepções. Essa produção costuma revelar o mais importante do encontro: a 

experiência estética. Pois acreditamos que, se bem provocada e realizada, essa experiência 

pode suscitar no leitor o desejo de ler mais do autor, do gênero ou sobre o tema. É o que 

indicam Cosson e Paulino (2009) sobre o processo de formação do leitor pelo Letramento 

Literário. 

 
A experiência da literatura amplia e fortalece esse processo, ao oferecer 

múltiplas possibilidades de ser o outro sendo nós mesmos, proporcionando 

mecanismos de ordenamento e reordenamento do mundo de uma maneira tão, 

e às vezes, até mais intensa do que o vivido. É importante enfatizar que essa 

experiência se passa tanto no plano individual quanto no social, pois o (re) 

conhecimento do outro e o movimento de desconstrução do mundo 

contribuem para compor, convalidar, negociar, desafiar e transformar padrões 

culturais, comportamentos e identidade à medida que nos levam a viver as 

muitas possibilidades de experiência que só a liberdade de um mundo feito de 

palavras pode oferecer. (Cosson e Paulino, 2009, p. 69-70)  

 

Na análise de cada etapa da Sequência Expandida, em todos os encontros da Confraria, 

realizamos os passos da pesquisa-ação, que prevê a avaliação e auto avaliação dos processos 

analisados, o que dinamiza as ações de transformação social. A partir das avaliações dos alunos, 

adequamos as abordagens, procurando ser o mais assertivo nas próximas experiências estéticas 

de leitura. 

Este pequeno relato pretende socializar um dos encontros do projeto, fomentando assim a 

reflexão sobre as práticas que levam ao processo de Letramento Literário e, consequentemente, à 

formação do leitor.  

 Em um dos encontros da Confraria Literária do CA-UFSC, na modalidade de Sobremesa 

Literária, foi proposto aos confrades a apreciação dos haicais do poeta Paulo Leminski. O 

encontro durou 45 minutos, no intervalo da hora do almoço. Compareceram pouco mais de 20 

confrades de diferentes séries do ensino fundamental e médio, além de graduandos, uma mãe e 

uma vó de participantes. Pretendia-se, além de mostrar a natureza desse gênero textual, impactar 

o leitor para sua característica mais importante: o kigô, também grafado sem o acento. O kigô 

é a menção à natureza, é um termo- de- estação, ele remete aos elementos das quatro estações. 

Como explica Franchetti (2008), entendido de uma maneira ampla, o kigô é a palavra ou 

expressão associada a uma entidade natural, capaz de disparar associações afetivas a partir de 

uma cena concreta, de maneira muito econômica. Atingido esses objetivos, pretendia-se, ainda, 

mostrar como o autor curitibano reinventa o tradicional poema japonês, inserindo o humor, tão 

característico de sua obra. A arquitetura dessa proposta segue nas etapas: 

 

 MOTIVAÇÃO: A sala foi ambientada com música japonesa instrumental. Na tela de 

projeção havia fotos em que os confrades participantes apreciaram muitos jardins 

construídos sob a tradição japonesa. Solicitou-se que escolhessem em pequenos recortes de 

papel as palavras que sintetizassem as sensações e pensamentos suscitados pelas imagens. 

Junto a essas palavras foi entregue um envelope, com a prescrição de uma atividade: compor 

um poema com determinado número de versos e que abordasse a natureza, o tempo presente 

e fosse uma elegia negativa ao ego. Ou seja, ele deveria compor um haicai. 

 LEITURA: Como possível resposta ao desafio foi lido em voz alta um haicai de Leminsk 

(2010). Buscou-se nele aquelas características da atividade proposta. 

 INTERPRETAÇÃO INTERIOR: Cada participante recebeu 2 a 3 haicais – um traduzido da 

tradição japonesa, outro de algum autor brasileiro contemporâneo e um do Leminski. Os 
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confrades participantes foram convidados a ler e expor suas percepções, principalmente, as 

sensoriais. 

 INTERPRETAÇÃO EXTERIOR: Após uma contextualização histórica e estilística, com 

enfoque a chegada dele no Brasil, a partir da primeira imigração japonesa, no final no século 

XIX, foi apresentado: o autor do encontro, sua poética, e sua produção de haicais. Como nos 

exemplos abaixo: 

 

  

 

 EXPANSÃO e PRODUÇÃO: Por ser um encontro com pouco tempo para discussão, as duas 

últimas etapas da proposta metodológica foram realizadas em uma única atividade. Os 

participantes/confrades foram desafiados a compor um mural. Seria um mosaico dos haicais, 

com os pontos de intertextualidade surgidos entre os elementos das 4 estações (o kigô) de 

todos os autores lidos nas etapas anteriores.  

 

Ao final, convidamos cinco participantes para avaliarem a proposta. Buscou-se analisar 

desde os conhecimentos prévios sobre o tema e o autor, ao impacto de leitura, dentre outros 

aspectos da metodologia escolhida. Aqui encontra-se um recorte dessa avaliação e uma breve 

análise que em outra oportunidade será aprofundada. Em S, leia-se sujeito. 

 

Quanto aos conhecimentos prévios 

A maioria dos alunos/confrades declararam inicialmente desconhecer a obra de Leminski.  

S1 Vim porque minha mãe disse que esse cara é bom, que eu ia gostar.  

S5 Eu sabia só que esse texto é pequeno como tudo do japonês, mas esse monte de outras coisas, 

eu nem imaginava. 

 

Quanto ao impacto da obra 

Tanto a forma, quanto o conteúdo foram bem recebidos pelos leitores/confrades.  

S1 Não imaginava que um poema pequeno desse tanto trabalho para entender. 

S2 Acho que vou prestar mais atenção ao que a natureza diz pra gente a cada estação. 

S4 Esses poemas dão um rap.  

 

Quanto a proposta de abertura e fechamento 

A provocação estética sensorial deu efeito. 

S3 Música e arte tem tudo a ver com natureza. 

S5 Os textos se cruzam, como a vida né? 

 

Quanto aos aspectos falhos da proposta 

Todos reclamaram do pouco tempo de interação. 

S2 Deveria ter mais elementos da cultura japonesa para a gente conhecer mais 

S4 Eu não consegui falar. Queria dizer como o Brasil tem kigôs diferentes. 

 

Houve aquele participante que já tinha um pequeno conhecimento do gênero, sabia da 

origem e da extensão do haicai, mas descobriu outras características. Um deles interagiu com a 

Texto 1 

FRUTAS QUE SÓ FICAM 

MADURAS DEPOIS DE COLHIDAS 

MINHAS VELHAS CONHECIDAS  

Leminski(2013) 

 

Texto 2 

SÓ MESMO UM VELHO 

PARA DESCOBRIR,  

DETRÁS DE UMA PEDRA, 

TODA PRIMAVERA. 

Leminski (2013) 
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partir da sua experiência com o rap, viu no poema japonês alguma musicalidade semelhante ao 

ritmo norte-americano. Entretanto, o que mais chama a atenção, são as respostas que revelam a 

interação com, e através, da linguagem literária, com sua vida, como o S5 que afirmou que os 

textos se cruzam como a vida. Enfim, a estratégia proposta trouxe ao leitor os passos necessários 

para o seu “encantamento” com o texto e uma compreensão mais elucidativa do objeto cultural. 

No repertório de cada confrade, agora, há mais elementos da linguagem literária e seu universo, 

o que certamente favorecerá seu trâmite como leitor e escritor. O Letramento Literário precisa 

ir além dos espaços curriculares. Como bem colocou S3 interpretando o haicai 1, que refere-se 

ao kigô de muitas estações, às frutas que cada estação gera: “É, sabemos amadurecer as frutas 

quando queremos”. A escola sabe ensinar a ler, sabe formar leitores. 
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PESQUISA, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

POSSIBILIDADES E POTENCIAS NAS DOBRAS DO IMPOSSÍVEL 

 

Viviane Drumond1 

 

O estágio na Educação Infantil, realizado pelos(as) estudantes de Pedagogia, foi tomado 

para análise neste estudo. O estágio, além de designar uma fase de formação profissional, no 

caso da formação de professores(as), representa um importante momento de estudo e reflexão. 

Nesse sentido, a ida dos(as) estagiários(as) a campo representa a oportunidade de refletir sobre 

o próprio processo de formação e também a possibilidade de problematizar o cotidiano das 

instituições de Educação Infantil.  

A bibliografia analisada neste estudo destaca a importância de uma pedagogia centrada na 

criança, e as experiências com os estágios confirmam tal relevância. Isso não apenas instiga à busca 

por uma educação das crianças pequenas na “forma-Educação Infantil” (FREITAS, 2007), mas 

também indica a necessidade de uma profunda revisão dos conhecimentos que são discutidos na 

formação de professores(as) de crianças pequenas. Na Educação Infantil, o que deve estar em 

evidência é o protagonismo das crianças, e, desse modo, conteúdos formativos específicos devem 

ser contemplados nos cursos de formação inicial de professores(as) de creche e pré-escola. 

As autoras italianas Susanna Mantovani e Rita Perani (1999) descrevem a experiência – 

realizada na Itália – de formação de professores(as) de Educação Infantil para atuar nas creches 

implantadas após a reforma legislativa nos anos de 1970. Para as autoras, a creche de “novo 

tipo” exigiu desde o início a formação de “novos educadores”, ou seja, o problema da formação 

de professores(as) foi enfrentado juntamente com a implantação das creches, e não transferido 

para períodos posteriores ou para outras instâncias.  

O educador italiano Loris Malaguzzi também enfrentou a questão da formação dos(as) 

professores(as) na construção de sua proposta de educação para a primeira infância. Malaguzzi, 

considera que a visão otimista da criança, autônoma, capaz, com infinitas possibilidades, que 

constrói pensamentos, “exigiu uma professora também dotada”. Malaguzzi (apud FARIA, 2007) 

dizia que, para uma criança diferente, é preciso uma escola diferente e também uma professora 

diferente. Nesse processo, estar junto com as crianças e manter o distanciamento necessário para 

observá-las tornou-se uma das ferramentas mais importantes para a prática pedagógica. 

Portanto, discutir uma “nova” formação significa que os conteúdos dessa formação 

devem ser revistos, de modo a garantir aos(às) futuros(as) profissionais a aquisição de 

referências para atuar na docência com crianças pequenas; e isso impõe a definição de novos 

currículos de formação, que contemplem, além dos conhecimentos teóricos e da pesquisa 

empírica, as informações em contexto real, a observação nas creches e nas pré-escolas.  

Nesse sentido, para Mantovani e Perani (1999), a formação prática por meio de estágio, 

por um período de tempo prolongado, revelou-se uma experiência extremamente significativa 

na formação de professores(as) de crianças pequenas. Assim, o estágio foi entendido e cada vez 

mais reconhecido como momento central da formação de professores(as) de crianças pequenas. 

Portanto, é no contato com o contexto da Educação Infantil, com as crianças e os(as) 

professores(as), no dia a dia das creches e das pré-escolas, que os(as) estudantes têm sua atenção 

despertada para questões que passariam despercebidas, caso fossem abordadas apenas do ponto 

de vista da teoria, com a leitura de textos, por exemplo. A respeito dos conhecimentos 

construídos nos estágios, uma estagiária fez o seguinte comentário: “Pra mim contribuiu 
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enormemente, por que tirei muitas provas, consegui ver muitas relações entre o que vi na prática 

com as leituras” (E. 6). 

 

Observar, escrever e ler nos estágios 

 

De acordo com Mantovani e Perani (1999), no processo de construção de uma proposta 

que contribuísse para preparar satisfatoriamente os(as) professores(as) para atuar nas creches, 

a observação como metodologia se tornou o centro do debate sobre a pesquisa e sobre a 

intervenção na primeira infância. Observar foi natural e intuitivo para quem teve que atuar na 

creche, sem experiência e sem material à disposição. “Observar em situação natural, 

considerando o contexto ambiental e de relação, é hoje a principal proposta metodológica da 

pesquisa sobre os pequenos” (MANTOVANI; PERANI, 1999, p. 94).  

Também Agnese Infantino (2013), ao discutir os estágios como momento de interação 

entre o saber acadêmico e o saber produzido na prática, nas instituições de Educação Infantil, 

aborda a observação como metodologia de trabalho. Segundo a autora, a observação durante o 

estágio não finda na elaboração de protocolos de observação para um simples exercício técnico, 

mas é proposta como método:  

 
A observação como método implica uma atitude educativa fundamental, baseada 

na capacidade de pensar e refletir, enquanto os estagiários se envolvem como 

atores na ação em curso; sustenta uma atitude de lúcida presença profissional 

descentralizada, para propiciar comportamentos e intervenções educativas que, 

fundamentados na escuta e na compreensão profunda daquilo que está 

acontecendo no contexto e com as outras pessoas, possam ser realmente um 

benefício para as crianças (INFANTINO, 2013, p. 22). 

 

Afirmam Mantovani e Perani (1999) que observar é uma habilidade fundamental na 

formação dos(as) professores(as), porque, observando, aprende-se cada vez mais sobre as 

crianças e cria-se motivação para realizar pesquisas bibliográficas e leituras para interpretar em 

nível teórico as ações e as práticas educativas. A observação ajuda a identificar os temas de 

maior dificuldade no trabalho dos(as) docentes da Educação Infantil, que serão a base para 

fundamentar hipóteses de trabalho e de pesquisa. Pela observação, o(a) professor(a) pode 

refletir sobre sua prática com as crianças. 

Fica evidente que a observação pode ser um instrumento metodológico não só na 

formação inicial de professores(as), mas também na formação continuada. É também um 

procedimento epistemológico útil à pesquisa, pois permite conhecer mais sobre as crianças em 

espaços coletivos e sobre as práticas educativas, além de fornecer informações para o 

planejamento e favorecer a avaliação nos contextos educativos.  

A fim de garantir o registro das observações e relativas aos estágios de Educação Infantil, 

um dos recursos utilizados foi o caderno de campo: ali se registrou o conteúdo das observações 

realizadas nas creches e nas pré-escolas. O uso do caderno de campo representa “um recurso 

metodológico inovador” (GEPEDISC, 2011) nos estágios. Para Fiad e Silva (2009), os diários 

são uma forma de incorporar outras práticas de linguagem ao contexto acadêmico, como a de 

associar experiências vividas à reflexão teórica. “Antes de tudo, fazer um diário de campo é 

instalar-se em uma prática concreta, para pensar a si mesmo e se experimentar como sujeito da 

escrita” (SILVA, 2011, p. 9).  

Fiad e Silva (2009) afirmam que, nas últimas décadas, uma escrita mais narrativa e subjetiva 

vem ganhando espaço nas produções dos(as) estudantes na universidade, que geralmente valoriza 

a escrita crítica, objetiva, impessoal e rigorosa, uma escrita vinculada à pesquisa. Mas começa a 



PESQUISA, FORMAÇÃO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADES E POTENCIAS... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.343-347, SET.DEZ.2016 345 

tomar corpo um conjunto de iniciativas que procura estimular uma produção de caráter mais 

narrativo e subjetivo, na qual a maior referência são as formas de significação atribuídas pelos 

estudantes. Algumas disciplinas buscam valorizar outros gêneros discursivos nas produções dos(as) 

estudantes: os relatos, o memorial, os diários de campo, a carta. 

Fiad e Silva (2000, p. 42) analisam os diários como um gênero discursivo em construção 

e consideram que “os gêneros são tipos relativamente estáveis de anunciados, elaborados por 

cada esfera de utilização da língua, com características temáticas, composicionais e estilísticas 

próprias”. Eles são compreendidos por Fiad e Silva (2009) como enunciados relativamente 

estáveis: existe um lado de estabilidade, de compartilhamento entre os membros de uma 

comunidade, mas existe também a possibilidade de manifestação da individualidade, de 

transgressão e de inovação do gênero.  

A pesquisa de mestrado de Roseli Garcia (2007) discute o uso da linguagem escrita como 

forma de mediação na formação continuada em serviço dos(as) professore(as) de Educação 

Infantil. O estudo busca investigar o sentido das produções escritas sobre o trabalho pedagógico 

no contexto das funções dos(as) professores(as) de Educação Infantil; e avaliar a função 

reflexiva ou protocolar da escrita e sua possibilidade de intermediar o processo de formação 

continuada em serviço.  

Como exemplo de escrita reflexiva, podemos citar os textos do professor italiano Danilo 

Russo, de uma pré-escola pública estadual de Roma: “De como ser professor sem dar aula na 

escola da infância” (2007a), “De como ser professor sem dar aula na escola da infância (II)” 

(2007b) e “De como ser professor sem dar aula na escola da infância (III)” (2008). Russo 

costuma elaborar, a cada ano, uma carta-proposta para os(as) interessados(as), relatando sua 

prática pedagógica de uma maneira explicativa e reflexiva ao mesmo tempo.  

O antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (2000), ao falar sobre o olhar, o ouvir e o 

escrever na pesquisa antropológica e, de um modo geral, nas ciências sociais, diz que a escrita do 

diário ou caderneta de campo diferencia-se claramente do texto etnográfico, como produto final de 

um estudo. A textualização é diferente do trabalho de campo, porque envolve a interpretação: o 

texto é a interpretação dos dados obtidos no campo. Mas o autor não deixa de destacar que, mesmo 

na fase da coleta de dados, o olhar e o ouvir são disciplinados, ou seja, a nossa percepção é realizada 

a partir das referências da nossa disciplina, seja a antropologia, a sociologia ou outra.  

A partir das observações de Oliveira (2000), podemos questionar a suposta divisão entre 

teoria e prática, entre saber acadêmico e saber prático, uma vez que ambos são construções 

humanas e, portanto, guardam proximidades. Assim, podemos analisar a relação entre os 

saberes teóricos e práticos não em oposição, mas em interinfluência, em interpelação. 

 

Considerações finais 

 

O estágio de Educação Infantil, conforme proposto e analisado nesta pesquisa, elegeu a 

observação como principal abordagem metodológica, e o caderno de campo foi utilizado como 

ferramenta para o registro das observações do cotidiano das creches e das pré-escolas. Isso 

favoreceu a produção de narrativas, com um estilo de escrita que permitiu aos(às) estudantes-

estagiários(as) maior liberdade de expressão: a subjetividade ganhou espaço e a escrita passou 

a ter sentido e significado para quem a produz, pois está diretamente relacionada às experiências 

e às vivências dos sujeitos envolvidos. Por essas razões, esse estilo de escrita guarda 

proximidades com os gêneros discursivos literários, em que o(a) autor(a) tem maior liberdade 

para expressar-se, e difere profundamente dos textos mais padronizados, como os acadêmicos, 

por exemplo (FIAD e SILVA, 2009).  
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Os cadernos de campo retratam as percepções dos(as) estagiários(as), um determinado 

modo de ver uma realidade, uma descrição muito particular de um contexto de educação das 

crianças pequenas e das práticas produzidas nesses espaços; conhecimentos que só o(a) 

estagiário(a) que está em formação, no estágio — e um estágio que articula teoria e prática — 

consegue perceber. Então, falo de um saber produzido pelos(as) estagiários(as), que observam 

e descrevem uma realidade complexa como o cotidiano da Educação Infantil.  

Assim, o estágio de Educação Infantil mostrou ser um campo fértil para investigar a 

relação teoria-prática e as diferentes concepções epistêmicas e pedagógicas das estudantes-

estagiárias de Pedagogia e, sobretudo, reafirmar a importância do estágio na formação de 

professores e professoras de Educação Infantil. Os dados dos estágios realizados nas creches e 

nas pré-escolas permitiram construir reflexões sobre o cotidiano das crianças e dos adultos 

nesses espaços, mostrando a importância da construção de uma pedagogia da Educação Infantil.  
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A PRESENÇA DA POESIA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: DIÁLOGOS 

COM UMA COLEÇÃO DIDÁTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Arlete de Falco1 

Juliano Guerra Rocha2 

 

“Poesia é brincar com palavras 

Como se brinca com bola, 

Papagaio, pião. 

Só que bola, papagaio, pião 

De tanto brincar se gastam. 

As palavras não: 

Quanto mais se brinca com elas, 

Mais novas ficam. 

Como a água do rio, 

Que é água sempre nova. 

Como cada dia que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia?” 

 José Paulo Paes (1997, p. 10) 

 

Para início da conversa... 

 

O que é poesia?  

Pergunta feita por muitos teóricos e respondida excepcionalmente por José Paulo Paes, 

com quem concordamos quando ele afirma que “poesia é brincar com palavras”. Essas palavras 

reforçam a ideia de que o trabalho com a poesia na sala de aula se concretiza pela diversão, 

encantamento e contato com o inesperado. Entretanto, cada vez mais temos nos deparado com 

práticas docentes que didatizam a poesia, colocando esse gênero textual à mercê dos objetivos 

pedagógicos da escola. Essas práticas minimizam o potencial dos sentidos dos poemas, 

reduzindo-os para o ensino das convenções da língua. Embora desde a década de 80 do século 

XX o ensino de literatura tenha sofrido uma virada paradigmática, ainda é recorrente 

encontrarmos uma perspectiva que mais afasta o aluno do prazer pelo texto, ao invés de 

aproximá-lo da estética e fruição pela leitura.  

Nesse sentido, é preciso lembrar que não apenas se ensina literatura. É necessário que se 

viva a literatura em sala de aula, ou seja, que ela incorpore o cotidiano da escola. Lajolo (1984, 

p. 4) aponta que para que essa transformação ocorra, é “necessário que a leitura deixe de integrar 

a categoria de bem de consumo e reencontre ou reinvente seu estatuto de prazer, de artesanato, 

de contato profundo, livre, pessoal e desembaraçado entre leitor e texto”. 

Logo, nos perguntamos: As crianças têm lido poesias? Quais poesias? 

Sabendo que o livro didático tem se tornado o artefato que concentra uma seleção de 

textos dos mais variados gêneros, e que ele é, em diferentes cantos do país, o único objeto de 

letramento das crianças e jovens, essa pesquisa pretendeu discutir a presença da poesia no ciclo 

de alfabetização, através de um diálogo com uma coletânea de Língua Portuguesa.  

A partir de um levantamento no banco de dados da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em julho de 2016, constatamos que há 
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aproximadamente 1.241 registros encontrados para o termo poesia, tratando-se de pesquisas 

(em nível de Mestrado e Doutorado) realizadas entre 2013 e 2016. Mesmo com o número 

expressivo de trabalhos identificados, há poucos estudos que dialogam poesia, livro didático e 

alfabetização. Por conseguinte, o nosso objetivo geral foi analisar como a poesia está presente 

numa coletânea didática, observando se os encaminhamentos didático-metodológicos 

possibilitavam a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, bem como o contato estético 

com um gênero que sugere sensibilidade, curiosidade, sensações, fruição.  

Dentre várias obras didática, escolhemos como objeto de estudo a coleção Ápis – 

Letramento e Alfabetização (TRINCONI, BERTIN, MARCHEZI, 2014), pertencente ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2016, por ter sido selecionada pelos professores 

do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, da rede municipal de Itumbiara/GO, no processo de 

escolha do livro didático – PNLD Anos Iniciais 2016-2018. 

 

 

Figura 01: Capas da Coletânea Ápis – Letramento e Alfabetização – Fonte: Editora Ática 

 

Esse estudo foi organizado em três seções. Primeiramente, descrevemos a presença da 

poesia na coleção, respondendo aos seguintes questionamentos: Quantas poesias cada obra 

didática contém? Quais os principais autores das poesias: são poetas predominantemente 

brasileiros? clássicos? iniciantes? contemporâneos? Que concepção de poesia se depreende da 

leitura e análise dos textos selecionados: são poesias lúdicas? didáticas? moralizantes?  

Na segunda seção, apoiados em Bakhtin (2011), fizemos uma reflexão do gênero poesia 

na obra didática, observando seus aspectos linguístico-discursivos: o conteúdo temático mais 

recorrente; o estilo e a construção composicional predominantes na coleção em questão.  

Na terceira seção, guiando-nos, sobretudo, pelas ideias de Eliot (1991) e de Pinheiro 

(2007, 2015), analisamos as atividades didáticas e suas finalidades no processo de 

alfabetização, procurando depreender dessas atividades os objetivos que as atravessam, e se 

eles estão alinhados com o objetivo fundamental que, em princípio, deve guiar o trabalho com 

a poesia, qual seja, o de seduzir e dar prazer ao leitor em formação.  

Por fim, discutimos a abordagem da poesia nas séries inicias, dando ênfase no papel do 

professor. 

 

A presença da poesia na coletânea investigada 

  

Desde a criação dos manuais escolares empregados no processo de alfabetização dos 

alunos, a poesia esteve presente como gênero predominante para o ensino de leitura. Na Cartilha 
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Maternal3, do poeta português João de Deus, temos vários textos escritos em verso. Na série da 

Cartilha “Caminho Suave”4, recorde editorial no Brasil, apesar de predominar textos em prosa, 

também encontramos poemas. Esses textos eram utilizados para o professor escutar a leitura do 

aluno, verificando em qual nível de aprendizagem da leitura a criança estava.  

A lógica de utilização das poesias nas obras didáticas não mudou muito, no entanto, 

tivemos no decorrer dos tempos um considerável avanço nas escolhas editoriais das poesias 

infantis para o ensino da leitura, prevalecendo, na coleção Ápis – Letramento e Alfabetização, 

poetas contemporâneos, de origem brasileira, principalmente escritores da região sul e sudeste. 

Há também poetas estrangeiros, como por exemplo, Sidônio Muralha (Lisboa, Portugal) e 

Eugenio Montejo (Caracas, Venezuela). Além disso, encontramos muitos poemas da tradição 

popular brasileira, portanto, sem indicação de autoria. É recorrente, sobretudo nos livros do 1º 

e 2º ano, poemas das próprias autoras abordando a escrita de uma determinada letra, com o 

objetivo de ensinar à criança o seu traçado. Esses poemas fogem à função essencial da poesia e 

sugerem atividades que se assemelham aos exercícios de cópia e caligrafia das antigas cartilhas. 

Um dos pontos centrais desse trabalho é investigar a respeito da visão de poesia que 

emerge da leitura e análise dos poemas selecionados. Num ensaio em que discute sobre a função 

social da poesia, Eliot (1991) chama a atenção para uma distinção que se impõe fazer quando 

se pensa na função de qualquer coisa. Afirma o poeta e crítico que é muito comum que se pense 

“ [...] naquilo que essa coisa deva produzir em vez daquilo que ela produz ou haja produzido” 

(ELIOT, 1991, p. 26). Falando em termos de passado ou de futuro, esse poeta conclui que a 

poesia – tomada em âmbito geral – não teve função social nenhuma no passado e provavelmente 

não terá nenhuma também no futuro. Em termos particulares, reconhece o poeta que ela pode 

atender a diversos fins. Uma poesia de caráter moralizante terá como função social moralizar; 

uma poesia que se propõe a discutir questões sociais terá essa função, da mesma forma que a 

poesia com caráter didático terá como função social ensinar. Mas não é essa a função da poesia. 

Para Eliot (1991), sua função primordial é dar prazer. 

Lançando um olhar sobre os poemas que comparecem na coletânea, percebemos a 

preocupação das autoras em buscar textos que estejam em sintonia com a função de dar prazer. 

Afora as ocorrências de poesias com fins didáticos na coletânea, como é o caso daquelas feitas 

pelas autoras para orientar o traçado de letras, são abundantes os casos de quadras, parlendas, 

e poesias mais complexas, em que fica evidente a preocupação com a ludicidade, a sonoridade 

e o efeito estético proporcionado pela sua leitura. 

 

A poesia na coletânea: principais aspectos linguístico-discursivos 

 

Para Bakhtin (2011), conteúdo temático, estilo e construção composicional formam a 

tríade na constituição de um gênero discursivo. Rojo (2005) define conteúdo temático como 

“conteúdos ideologicamente conformados, que se tornam comunicáveis (dizíveis) através dos 

gêneros” (p. 196, grifos da autora). O tema não pode ser confundido com o assunto e o sentido, 

“pode-se falar de dado assunto e ter outro tema; logo tema é o tópico do discurso como um 

todo” (SOBRAL, 2009, p. 173, grifos do autor). Por isso, inclui na dimensão da temática, o 

contexto social – o enunciado é dito em função do seu lugar. Já o estilo implica a seleção dos 

recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. A partir de uma dada esfera da 

comunicação humana, o gênero seleciona o estilo próprio para atender as finalidades dos 

                                                           
3 As cartilhas utilizadas no Brasil até o século XIX eram importadas de Portugal. Em especial, a “Cartilha Maternal” foi 

amplamente divulgada e utilizada em várias regiões brasileiras até o século XX (Cf. MORTATTI, 2000).  
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enunciados. A construção composicional relaciona-se à forma arquitetônica, à estrutura de um 

texto. “Não se confunde com um artefato, ou forma rígida, porque pode se alterar de acordo 

com as alterações dos projetos enunciativo; trata-se da maneira como o gênero mobiliza um 

texto” (SOBRAL, 2009, p. 174). 

Dessa maneira, uma análise apurada das poesias permitiu-nos constatar o conteúdo 

temático mais recorrente; o estilo e a construção composicional predominantes na coleção em 

questão, a saber: 

 

 Conteúdo temático: está relacionado, sobretudo, ao universo infantil.  

 Estilo: apresenta expressividade (relação com outros enunciados, nas parlendas, por 

exemplo, reescritas pelas autoras); arranjo singular e próprio de cada poeta; campo lexical 

predominante é o da criança e da infância; o estilo dos poemas leva em conta o interlocutor 

e sua possibilidade de percepção/recepção, fato que determina a escolha dos poemas para a 

coleção; no geral, são poemas lúdicos explorando efeitos sonoros. 

 Construção Composicional: são poemas curtos e geralmente com apoio de uma imagem; a 

maioria conserva a estrutura com rima, conferindo uma musicalidade ao texto; o verso é livre. 

 

Bakhtin (2011) reitera que todos esses três elementos, embora distintos, estão interligados 

e são determinados pelas especificidades de um campo da comunicação. Essas noções não 

engessam o gênero em características unívocas. Por conseguinte, existe uma “hibridização” ou 

“intertextualidade intergêneros”, que segundo Elias e Koch (2010) consiste em um fenômeno 

no qual um gênero assume algumas propriedades de outro visando o propósito comunicacional. 

 

As atividades didáticas e suas finalidades no processo de alfabetização 

 

Comungando o pensamento de Eliot (1991) acerca da função da poesia, Pinheiro (2007; 

2015) também defende que ela deve primordialmente assegurar prazer ao leitor. Ao refletir 

sobre a poesia em sala de aula, esse autor alerta para o cuidado que se deve ter na seleção dos 

textos, bem como na condução das atividades que os envolvem, para que esse trabalho possa, 

em primeira mão, seduzir o leitor por meio do prazer estético que a leitura deve proporcionar. 

De acordo com ele, 

 
Não devemos cair no didatismo emburrecedor e no moralismo que sobrepõe 

à qualidade estética determinados valores. É necessário muito cuidado com o 

material que chega ao aluno por meio do material didático. Com relação aos 

livros de primeiro grau menor, há uma tendência de privilegiar o jogo pelo 

jogo, deixando de lado o sentido. O jogo muitas vezes cai no pueril, na pseudo-

criatividade. (PINHEIRO, 2007, p. 20) 

 

Lançando um olhar sobre as poesias que comparecem na coleção, podemos afirmar que 

pouco ocorre ali o fato denunciado pelo autor. Há, de fato, na coletânea, sobretudo nos livros 

de 1º e 2º ano, muitos textos marcados pelo jogo sonoro, em que a ludicidade é presente. Porém, 

são poemas que carregam também um sentido, quase sempre cômico, como se pode ver no 

exemplo abaixo. 
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Figura 02: Página 34, do Livro do 2º ano do Ensino Fundamental – Fonte: Editora Ática 

 

Um aspecto que chama a atenção na coletânea é a presença, em todos os volumes, da seção 

“Memória em jogo”, ilustrada acima; nela são colocadas poesias para serem lidas pelos alunos 

acompanhando o professor. Precedem o texto orientações metodológicas ao professor, muitas delas 

enfatizando a necessidade do preparo prévio da leitura, o que consideramos bastante pertinente e 

relevante. Todos as poesias colocadas nessa seção trazem como orientação ao aluno, ler, treinar e 

memorizar. Em seguida, as autoras propõem que o texto seja registrado, da forma que a criança 

conseguir, em local indicado (no final de cada volume há um espaço destinado a isso). 

Observa-se que, sem negar o princípio do prazer que a poesia deve favorecer ao leitor, as 

autoras exploram a ludicidade e a sonoridade do poema como um meio facilitador da 

memorização e da posterior escrita. A relação entre poesia e memória também foi apontada por 

Eliot (1991), que afirma que, embora não seja função da poesia desenvolvê-la, a história mostra 

que os povos que a cultivavam como atividade oral tinham memória bastante desenvolvida. 

Outro ponto bastante relevante na coleção é a proposta de declamação, bem como a 

dramatização de poemas, direcionadas aos alunos, sobretudo no livro do 3º ano. 

Por fim, sobre a utilização dos poemas na apropriação do sistema de escrita alfabética, 

notamos que eles são mais utilizados para consolidação dos padrões silábicos. A maior parte das 

atividades de interpretação são para a apropriação do código e convenções alfabéticas, do que 

propriamente, para compreensão do texto, conforme podemos verificar nos exemplos abaixo:  

 

   

Figura 03: Páginas 157, 158 e 159, do Livro do 1º ano do Ensino Fundamental – Fonte: Editora Ática 
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Embora percebamos um avanço na seleção dos poemas, e no seu tratamento no livro 

didático, o que ainda encontramos, através de exercícios pouco desafiadores, é o velho método 

silábico revestido pelo moderno, manipulando através de uma iconografia o modelo tradicional 

de ensino da leitura e da escrita. 

 

Um ponto e vírgula nesse diálogo 

 

Encerrando nossas reflexões, voltamos a perguntar: quais seriam as reais contribuições 

que a presença da poesia numa coletânea do ciclo de alfabetização pode trazer a esses pequenos 

leitores em formação? Conforme já mencionamos, o livro didático é, para muitas pessoas, o 

único instrumento de letramento a que elas têm acesso. Assim sendo, mesmo que ocorra de o 

encaminhamento dos trabalhos não ser o mais adequado, é inegável a contribuição que o contato 

com a poesia traz a uma pessoa. De acordo com Eliot (1991), é só por meio do contato com 

poesia que um cidadão pode conhecer plenamente a sua língua, em todas as suas nuances e 

possibilidades. E para ilustrar a diferença que a poesia faz na vida de uma pessoa, esse crítico 

e poeta recorre à metáfora de um avião que corta o céu. Segundo ele, aquela pessoa que veio 

acompanhando o voo do avião no ar é capaz de seguir seu voo e de localizá-lo até num ponto 

distante, onde os olhos de quem não fazia isso antes não conseguem alcançar. Da mesma forma 

que só os olhos acostumados à visão do avião no céu podem localizá-lo, apenas as pessoas que 

convivem com o texto poético têm acesso à intimidade plena de uma língua. 

Para tanto, o professor tem um papel importantíssimo: o de mediar o encontro/leitura 

entre o texto poético e o leitor/aluno. E, para ser mediador de leitura, ele precisa gostar de ler 

(interesse e paixão pela leitura) e saber ler (com entonação e fluência), a fim facilitar a 

descoberta e o diálogo entre os livros e os alunos. Afinal, “como mediador da leitura, o 

professor é o especialista que precisa conhecer, selecionar e indicar livros para a criança, mas 

é preciso que ele próprio seja usuário assíduo da literatura” (OLIVEIRA, 2010, p. 52). 
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DAS ESCARPAS MINEIRAS AO CONCRETO DA METRÓPOLE: UMA 

LEITURA DA POESIA DE DONIZETE GALVÃO 

 

Arlete de Falco1 

 

O poeta Donizete Galvão, uma das referências na lírica contemporânea, é dono de uma 

poesia singular. Avesso ao experimentalismo verbal excessivo, que no seu entender torna a 

poesia estéril, o mineiro apresenta um verso que, de acordo com Martins (1996), ao mesmo que 

evidencia a recusa explícita de participar da argamassa estilística imposta pelo próprio tempo, 

põe à mostra a sua lucidez em perceber que o poeta deve passar ao largo de qualquer forma de 

abuso. Refletindo sobre a influência da tradição, Galvão não nega sua importância, porém 

critica sua valorização exacerbada e alerta para perigos decorrentes da manutenção de mitos. 

Referentemente à incontestável influência de Mallarmé sobre a arte poética contemporânea, 

Galvão declara, numa entrevista concedida ao jornal A Tarde Cultural (1996), que “... presos a 

essa corrente que faz do poema um artefato, e do poeta uma máquina de fazer poemas, muitos 

giram em falso em sua esterilidade. Muitos tentam imitar sua técnica, sem conseguir chegar à 

poética”. O resultado, segundo ele, é uma poesia de recortes, em que, na ânsia de tirarem 

gorduras, muitos poetas cortam-lhe a carne e os músculos. Para o poeta mineiro, o medo do 

ridículo de parecer lírico tem levado os poetas ao excesso de brevidade e concisão, o que, para 

Galvão, impede o grande salto que a poesia exige.  

Evidentemente a elaboração da linguagem é uma preocupação permanente da lírica. 

Provocando fascínio ou desconcerto, a obscuridade é algo esperado na poesia, o que se pode 

dar tanto pela perífrase, como propunha Mallarmé, como por outros recursos. O certo é que a 

linguagem da poesia não prima pela linearidade. Até porque o que é sereno e linear em demasia 

fatalmente levará ao desinteresse. Discorrendo sobre a metáfora e seu papel na linguagem 

poética, o poeta José Paulo Paes (1997) compara-a a uma brincadeira muito comum que se faz 

com crianças: esconde-se o rosto com as mãos por alguns segundos para depois descobri-lo e 

revelá-lo à criança. O ato de tapar o rosto com as mãos e fazê-lo desaparecer provoca na criança 

um suspense, que se transforma em súbito prazer – configurado em riso franco - quando o adulto 

descobre o rosto e diz ‘achou!’. Defende o crítico e poeta que a metáfora deve provocar no 

leitor esse sobressalto de quem se vê diante do inesperado, do desaparecimento repentino do 

sentido. Porém alerta ele que, assim como o desaparecimento do rosto não pode se prolongar, 

sob pena de a criança se desinteressar, a quebra incisiva e duradoura do sentido e a 

inacessibilidade da linguagem poética podem promover o afastamento do leitor. Apesar disso, 

a obscuridade da lírica moderna é algo perseguido por grande parte dos poetas modernos, que 

retomam da tradição princípios e atitudes que a reiteram (FRIEDRICH, 1991).  

Assumindo uma postura dissonante nesse contexto, Donizete Galvão não se constrange 

em afirmar que acredita na inspiração. Não que a sua aceitação implique ausência de trabalho 

de linguagem e artifício. Ele só não acredita que a poesia seja resultado de mero exercício, 

conforme declara em entrevista concedida a Jardel Dias Cavalcanti:  

     
Eu não concordo com aqueles que chamam poesia de ofício ou artesanato. 

Embora a palavra arte tenha origem em artesanato, acho que a poesia não é 

artesanato. Se o fosse, depois de aprendido o ofício, iríamos fazendo peças 

cada vez melhores. A poesia é uma visitação. Você pode escrever hoje e 

permanecer meses sem escrever nada. Quando ela vira apenas técnica, fica 

esvaziada. Qualquer poeta de província pode escrever um soneto por dia. Não 
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acredito nessa ideia do Cabral de que poesia é trabalho [...] Eu sou mais da 

linha do José Paulo Paes, que dizia acreditar piamente na inspiração. Não em 

escrita automática ou que o poema vem pronto e acabado. Sem a chispa inicial 

nada feito. Por isso, acho que servimos à língua. Não temos domínio sobre 

ela, coisíssima nenhuma. Nós passamos, ela perdura. Creio sim, que as 

palavras e os poemas nos buscam. (GALVÃO, 2003). 

 

A leitura apressada das palavras de Galvão pode induzir ao equívoco de se pensar numa 

poesia curvada à mera inspiração. Não é, na verdade, o que ocorre na sua escritura. Na 

perseguição do efêmero, o poeta coloca a linguagem a serviço de seu compromisso, sabe 

construir o verso e o coloca como veículo de sua irmandade com o próximo. 

     
Eu sou um poeta que anda de táxi, ônibus e trem. Impossível que essa dor das 

ruas não me fira e não se reflita no que escrevo. Uma poesia que ignore o 

social, o histórico, a alienação humana pode se transformar num bibelô 

estético. (GALVÃO, 2003). 

 

O poema abaixo, extraído da obra Mundo Mudo (2003) é uma amostra do que se vem 

afirmando. O fato de o poeta aceitar a ideia da visitação da poesia e negar o experimentalismo 

vazio não implica a ideia de uma poesia derramada e sem elaboração linguística: 

 
Solitude 

Juntos, em solitude. 

Cada qual com sua chaga. 

Cada qual com sua cruz. 

Dois corpos antes tão próximos, 

separados pela geografia 

que a mágoa desenha. 

Entre os braços, 

interpõem-se 

desertos, salinas e dunas. 

O amor morreu? 

Não. Condensou-se. 

Soterrou-se em veios 

de duro e negro minério. 

Duas árvores cujas raízes 

trancaram-se rumo ao fundo. 

Que frutos falhos e ásperos 

nessas mãos antes tão íntimas, 

que, mesmo durante o sono, 

permanecem bem fechadas. 

(GALVÃO, 2003, p. 23). 

      

A palavra de Galvão emerge lírica, densa, metafórica e, sobretudo, humana, sem “precisar 

comprovar sua sintonia com a atualidade estética do último grito das estações da poesia. Com 

vocação larga ela quer durar, consciente de que, para tanto, precisa constituir-se decantando-

se” (RABELLO, 2003, p. 83). E “no trabalho poético que suspende os dias, retoma tudo aquilo 

que o tempo já roeu, e que, por isso mesmo, ficara guardado como fonte de criação [...] A 

subjetividade surge como um elemento a mais no mundo revisitado” (id., p. 84), a provocar no 

eu lírico reflexões sobre seu existir atual.  
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Essa mesma autora aponta uma gradação na obra de Galvão. No entanto, desde a sua 

estreia com a obra Azul navalha, em 1988, a poética de Galvão carrega algumas marcas 

inconfundíveis. Uma delas é o tratamento de memória que sua lírica recebe. A crítica é unânime 

em afirmar que a matriz de sua poesia está nas escarpas de Borda da Mata, onde o poeta nasceu 

e viveu grande parte de sua vida. De lá ele carrega fragmentos esparsos do que ali viveu, e os 

deixa comparecer, sublimados pela distância geográfica e temporal, na sua poética gerada na 

metrópole, como se pode observar no poema seguinte: 

 
O rio intocável 

Na cidade dos sonhos  

corre o rio que o sonho cria. 

Rio irreal, no entanto, igual 

a um rio que já conhecia. 

Escrevo seu nome na água 

tal qual aquela, mas não a mesma, 

onde a criança escrevia. 

E seca a boca a sede  

que a mão não toca 

o que de fato importa,  

a pureza da água, o peixe, 

a paisagem que já não existia. 

(GALVÃO, 1988, p. 50). 

 

Nesse poema ocorre o mote recorrente na poética de Galvão: a do sujeito cindido, dividido 

entre o real vivido no hoje e as lembranças de um tempo distante, que é trazido à cena com 

imagens poéticas. 

Em mais de uma entrevista, o poeta mineiro afirma sua predileção por tratar de coisas, 

bichos, e assim, por meio desses artifícios, falar do homem. O poeta diz ser mais dado a coisas 

concretas, sem grandes voos de abstração. O poema abaixo é um exemplo dessa sua preferência: 

  
Teia 

Não o líquido 

penumbra sólida. 

Brilha. 

Aranha perdida 

nas teias que en(tris)teceu. 

Antitrapezista 

deseja ser trapezista. 

Procura os anjos 

para devorar-lhes o coração 

num canibalismo inverso. 

 

Pedra lunar pré-astronáutica. 

Agora não sei. 

De madrugada, 

termine o poema para mim. 

Viajo para a sabedoria do gato, 

esfinge tudo secreto 

nada. 

(GALVÃO, 1988, p. 16). 



DAS ESCARPAS MINEIRAS AO CONCRETO DA METRÓPOLE: UMA LEITURA DA POESIA DE... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.355-360, SET.DEZ.2016 358 

O poema acima revela a simpatia do poeta por falar do homem indiretamente. 

Aparentemente banal, a imagem de uma aranha agonizando em sua própria teia provoca no 

leitor inquietações e suspeitas. A ideia de uma metalinguagem se insinua e ficamos tentados a 

pensar na aranha metaforizando o poeta, igualmente antitrapezista, preso nas suas próprias teias, 

até que desiste de concluir o poema. A reflexão lírica a partir de animais, coisas, pode assumir 

um tom mais contundente, reflexivo, universal. 

 
Cisterna 

Água parada de poço 

Só um feixe de luz da lua 

vem tocar-lhe a superfície. 

Não mais se ouve 

a música da carretilha. 

Não mais se ouve 

o balde batendo nas paredes de tijolos 

e a água a se derramar. 

Ninguém mais lava o rosto 

e a bebe com sofreguidão. 

Água parada de poço. 

ambos estamos estáticos,  

Imersos 

No negrume da noite. 

(GALVÃO, 2003, p. 17) 

 

Das frinchas de sua memória o poeta vai resgatando imagens, cenas, que apenas um 

interiorano identifica: cisterna, carretilha, balde que traz a água para a superfície são 

elementos que não permeiam o universo de um homem da metrópole. As lembranças, 

esfumaçadas pelo tempo, ganham vida e compõem uma imagem melancólica com que o eu 

lírico encerra suas reminiscências. Tal como a água do poço, ele está “imerso no negrume 

da noite”. A seleção cuidadosa do léxico reforça a imagem que finaliza o poema. O jogo 

quase antitético entre os termos imerso e negrume da noite dão ao leitor uma visão da 

solidão do eu lírico. Aliás, uma das marcas da poesia de Galvão é o fecho surpreendente, 

quase apoteótico, sacudindo o leitor.  

Num artigo em que discute o espaço da metrópole na poesia de Donizete Galvão, Bonafim 

(2016) chama a atenção para os dilemas impostos pela cidade grande às pessoas. Mostra o autor 

que, em sintonia com essas transformações, a poesia sofre uma renovação, tanto no plano 

linguístico quanto estético, para abarcar todo esse contexto histórico em sua complexidade. 

Pondera esse autor que a poesia de Galvão está em sintonia com esse paradigma poético e põe 

em evidência nos seus poemas uma metrópole reificada, avassalada por um tempo inclemente. 

“O que notamos, porém, com maior intensidade [...] na obra de Galvão, num processo de 

continuidade e diferenciação da poética moderna, é uma visagem de recorte mais realista, um 

olhar despido de ilusões e romantismos na contemplação de um espaço [...]” (BONAFIM, 2016, 

p. 162), espaço esse que muitas vezes vilipendia o homem. 

 
Objetos 

Agora,  

Homens são coisas, 

Badulaques pendurados 

Como galinhas na peia, 

Pelas feiras, 
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De cabeça para baixo 

À espera de compradores. 

 

Agora 

Mercadorias têm vida própria 

Saracoteiam quinquilharias 

Diante dos homens-coisa 

Que continuam  

Com pés atados  

E bicos ávidos. 

(GALVÃO, 2003, p. 65). 

 

Novamente comparecem no texto de Galvão as imagens recortadas pela memória, as 

quais são matrizes para metáforas contundentes. O olhar que recai sobre o homem da 

metrópole é aquele impregnado pelas marcas de um espaço e um tempo longínquo, e as 

coisas e objetos são o ponto de partida para o eu lírico refletir sobre o estar no mundo e, em 

especial, estar na metrópole. Não raras vezes esse olhar é de trágica agonia e constatação, 

quiçá resignação. 

 
Deformação 

eh, pomba suja,  

urubuzinha de metrópole 

ratazana 

ávida por dejetos 

bebedora de água preta 

aí está você: 

uma chapa 

uma pasta 

de pena e de sangue 

milhares de vezes  

vai-se repetir sua morte 

sob os pneus 

eh pomba lerda 

viu o que a cidade lhe fez? 

bem feito para você 

viu o que a cidade nos fez? 

(GALVÃO, 2003, p. 74) 

 

A perplexidade do eu lírico frente ao destino da pombinha só se nos revela de fato no 

desfecho do poema, quando a aparente agressividade se transmuda em solidariedade e 

identidade. Mais uma vez vemos o desfecho do poema carregando o inusitado, a surpresa. 

A estrutura paralelística das duas interrogações que servem de fecho ao poema revelam ao 

leitor toda a intensidade trágica: o eu lírico se irmana ao animal, ambos esmagados pela 

força e crueza da metrópole.  

Apesar de toda essa dramaticidade, a poesia de Galvão não se define como negativa ou 

pessimista. Ao trazer à tona um eu lírico cindido entre as reminiscências da memória e o peso 

esmagador do dia a dia na metrópole, Galvão se desnuda e se revela humano, vulnerável às 

vicissitudes do cotidiano e ressentido com elas. Por isso, sua poesia é humana, traz o grito do 

homem que sofre, coisificado num espaço de concreto. Porque esse homem luta contra tal 

opressão, seu canto é um canto de esperança.  
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O POETA ADOLESCENTE – GRACILIANO RAMOS 

 

Marcos Falchero Falleiros1 

 

Em meio à precariedade bárbara do ensino sertanejo de seu tempo, o esforço para decifrar 

as letras em que se empenhou o menino Graciliano, “quase analfabeto” aos nove anos de idade, 

foi resultado do fascínio que a literatura despertou nele, através, por exemplo, de uma estória 

que o pai brutal utilizou para examinar e exercitar a alfabetização da criança. Era a estória de 

um casal e seus filhos que encontravam a cabana de um lenhador depois de andarem perdidos 

numa floresta, em noite de inverno, perseguidos por lobos. Como conta Graciliano em Infância, 

no capítulo “Os astrônomos”, seu pai, depois de três noites, com má-vontade, desgostoso, talvez 

mais com os negócios que com a obtusidade do filho, abandonou-o órfão da narrativa que, 

sozinho, não conseguiria decifrar. Desesperado para chegar ao final do enredo, submetido ao 

veredicto de sua mãe que o considerava “uma besta”, recorreu à doce prima Emília, que o 

estimulou a resolver o problema por conta própria, com a inteligente imagem dos astrônomos: 

 
Emília combateu a minha convicção, falou-me dos astrônomos, indivíduos 

que liam no céu, percebiam tudo quanto há no céu. 

 

Ora, se eles enxergavam coisas tão distantes, por que não conseguiria eu 

adivinhar a página aberta diante de meus olhos? Não distinguia as letras? Não 

sabia reuni-las e formar palavras? (RAMOS, 1984, p. 203) 

 

E assim o menino Graciliano retomou os esforços da leitura a que antes se submetera ao 

lado do pai, quando: 

 
uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, 

vacilante, nas trevas de meu espírito. (RAMOS, 1984, p. 201) 

 

Praticamente autodidata, Graciliano em pouco tempo tornou-se hábil e sofisticado. Aos 

quatorze anos publicava sob pseudônimo dois sonetos em O Malho. Dedicou-se à poesia 

aproximadamente por oito anos, de 1907 a 1914, quando, durante sua estada no Rio de Janeiro, 

aos 22, encerrou sua carreira de poeta. O menino que era “quase analfabeto”, como relata em 

Infância (RAMOS, 1984, p. 199), revelou, desde a estreia, riqueza e propriedade de léxico, 

forte domínio tanto de articulação textual como de aproveitamento imagético e muita habilidade 

para a versificação. 

Em sua primeira entrevista, aos dezessete anos de idade, ao Jornal de Alagoas de 18-09-

1910, Graciliano escamoteou toda a sua produção poética, mas ainda assim confessava: “Tinha 

eu quatorze anos, creio que incompletos, quando publiquei, com pseudônimo de FELICIANO 

DE OLIVENÇA, dois sonetos em O Malho. Quase nada tenho feito” (apud SANT’ANA, 1992, 

p. 39). Na verdade, entre os quatorze e os dezessete anos, de 1907 até o ano da entrevista, 1910, 

ele já havia publicado muitos poemas em O Malho e no Jornal de Alagoas. Entretanto, desde 

então anunciava o poeta sem futuro e o prosador despachado: “Se tenho feito alguns trabalhos 

poéticos – por que não confessá-lo? – é porque não tenho talento para cultivar a escola que 

prefiro: a escola realista. E o verso ocupa menor espaço nos jornais” (apud SANT’ANA, 1992, 

p. 38). Vê-se que também nessa época de primícias ele sentia o que sempre repetiu até a 

maturidade: escrevia poemas para exercitar o ritmo da prosa.  
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O Graciliano-poeta-quando-jovem tornou-se lendário, com a participação humorada e 

esquiva do autor já consagrado: "Pode revelar alguns desses pseudônimos?” – “Você é besta...”, 

respondeu Graciliano ao ser abordado sobre o assunto em entrevista a Homero Senna (1968, p. 

183-184). Osório Borba, no artigo de jornal “O pior poeta vivo do Brasil”, do Diário de Notícias 

de 16 de outubro de 1938, ao comentar a cogitação de tal concurso, brincava, lamentando que 

os poemas desconhecidos de Graciliano Ramos, feitos em Alagoas, eram assinados por 

pseudônimos que ele não revelava a ninguém e os amigos que sabiam a respeito guardavam sob 

pacto o segredo a sete chaves. 

Ricardo Ramos, em Graciliano: retrato fragmentado, ao relembrar a conversa 

testamentária que teve com o pai doente, quando este vetou também a divulgação de seus 

escritos em prosa com pseudônimos, justifica implicitamente mesmo a publicação de Linhas 

tortas, que organizou junto a familiares em 1962, acolhendo textos de periódicos, muitos deles 

sob pseudônimo: “Ainda que nos ativéssemos à obra assinada, pseudônimos se revelaram, 

crônicas se identificaram, poesias vieram à luz” (1992, p. 191). A respeito dos termos como 

rememora a fala do pai, relativamente ao que autorizaria publicar – “Já com pseudônimo não, 

não sobra uma linha, não deixe sair. E pelo amor de Deus, poesia nunca. Foi tudo uma desgraça” 

(1992, p. 176) – Ricardo Ramos observa que por ironia do destino surgiu justamente um estudo 

detalhado sobre as poesias (provável referência ao estudo de Fernando Alves Cristóvão, 

Graciliano Ramos, poeta) e, sem poder avaliar que utilidade terão para o entendimento da obra 

todas as primícias repostas a público pelo mercado de inéditos, conclui: “será difícil optar pelo 

respeito à vontade do escritor, compreensível àquela altura e hoje discutível” (1992, p. 191). 

 Entretanto, os poemas do jovem Graça, mesmo no contexto de um epigonismo 

parnasiano, sempre revelam uma qualidade especial em sua fatura, como podemos comprovar, 

por exemplo, em Triolets, publicado aos dezessete anos, sob o pseudônimo S. de Almeida 

Cunha, em O Malho n° 380, de 25-12-1909:  

 
Triolets 

 

Segue a viagem, minha amada, 

Que é necessário que tu partas 

Nada de dor, de pranto, nada... 

Segue a viagem, minha amada. 

Tens de prazer a alma cansada, 

Temos de amor as almas fartas... 

Segue a viagem, minha amada, 

Que é necessário que tu partas. 

 

Oculta a dor da despedida, 

Ostenta o riso no semblante. 

Por que soluças comovida? 

Oculta a dor da despedida 

Não se desvende na partida 

Teu coração febricitante. 

Oculta a dor da despedida, 

Ostenta o riso no semblante. 

 

Com tanto amor a carne cansa, 

Com tanto amor a alma não pode. 

Se de prazer tens esperança, 

Com tanto amor a carne cansa. 
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Meu coração hoje descansa, 

Teu coração que se acomode. 

Com tanto amor a carne cansa, 

Com tanto amor a alma não pode. 

 

Por que mostrar tanta tristeza 

Em teu semblante doentio? 

Tua pupila em fogo acesa 

Por que mostrar tanta tristeza? 

Tu tens a vista ardente presa 

Em meu olhar triste e vazio... 

Por que mostrar tanta tristeza 

Em teu semblante doentio? 

 

Já tanto amamos, no entretanto 

Para gozar inda palpitas... 

Levas o olhar raso de pranto... 

(Já tanto amamos, no entretanto!...) 

E em tanto amor, em gozo tanto 

Que de carícias inauditas! 

Já tanto amamos, no entretanto 

Para gozar inda palpitas. 

 

Levas a ebúrnea palidez 

Na bela fronte alva de neve. 

(Quanta mudança num só mês!) 

Levas a ebúrnea palidez  

No rijo colo ardente, em vez 

Do róseo tom mimoso e breve, 

Levas a ebúrnea palidez  

Na bela fronte alva de neve. 

 

Teu níveo seio imaculado, 

Ora palpita, ora estremece, 

A recordar-se do passado. 

Teu níveo seio imaculado, 

Lírio no hastil desabrochado, 

Ao rijo sol da dor fenece. 

Teu níveo seio imaculado, 

Ora palpita, ora estremece. 

 

Quanta tristeza em tua boca, 

A mesma boca que sorria 

Ébria de amor, de gozo louca! 

Quanta tristeza em tua boca 

Que, contraída, agora evoca 

Todo um passado de alegria! 

Quanta tristeza em tua boca, 

A mesma boca que sorria... 

 

Vamos! Sufoca na garganta 

Este soluço que te invade. 

Este gemer, que não me espanta, 
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Vamos! Sufoca na garganta 

De tanto amor, ventura tanta 

Que mais guardar, senão saudade? 

Vamos! Sufoca na garganta 

Este soluço que te invade. 

 

E, francamente eu te confesso, 

Já chega o tempo da fadiga 

Também nos cansa o amor em excesso... 

(E, francamente eu te confesso) 

Dentro do peito eu já começo 

A me esquecer da quadra antiga 

E, francamente eu te confesso, 

Já chega o tempo da fadiga. 

 

S. de Almeida Cunha – Viçosa (Alagoas) 

 

Estudioso de versificação, como revela ainda em carta de 18-02-1914 (Carta 9) ao amigo 

Joaquim Pinto da Mota Filho (RAMOS, 1994, p. 25), citando, por exemplo, o Tratado de 

versificação (de 1910), de Olavo Bilac e Guimarães Passos, Graciliano, além dos sonetos, 

exercitava outras formas poéticas, entre elas o trioleto ou triolé (que era moda nas publicações 

não só de O Malho, nesse período): uma forma fixa usualmente de uma só estrofe, de oito 

versos, bastante repetitiva, em que o 1º, o 4º e o 7º são iguais, como, por sua vez, o 2º e o 8º, 

restando apenas três versos de conteúdo livre: o 3º, o 5º e o 6º. Assim, o poeta obteve com o 

processo reiterativo decuplicado um ótimo efeito, como observa Fernando Alves Cristóvão, em 

Graciliano Ramos, poeta:  

 
Acertada foi a escolha do trioleto, dado que a repetição dos versos intensifica 

o dramatismo desta confissão obsessiva de amor. Já visível na estrutura de um 

só trioleto, mais evidente se tornou por se prolongar num grupo de dez, 

organizados em poema. (2005, p. 75). 

 

O longo poema, formado de dez trioletos, repetitivamente obstinado, não deixa de ser 

precursor de um Manuel Bandeira afeiçoado aos estribilhos ingênuos das formas medievais ou de 

um Drummond, quando, numa paródia dos quiasmos bilaquianos do tipo “vinhas fatigada e triste e 

triste e fatigado eu vinha”, revoluciona o trioleto com a obsessão incontornável de “No meio do 

caminho", que tanta festa causou a uma crítica tosca e divertida com a formulação reiterativa e 

alternada de “no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho”.  

A fraternidade de espírito entre a epigonia parnasiana de Triolets e a modernidade dos 

dois grandes poetas brasileiros fica mais evidenciada nas escolhas do poeta a quem Graciliano 

sempre devotou especial afeição, Manuel Bandeira, que em 1917 estreava em Cinza das horas 

coletando suas produções desde 1906, portanto, muito contemporâneas a ele. Por exemplo, com 

o poema “Chama e fumo”, de 1911, pleno de graciosidade nos seus estribilhos, na disposição 

admonitória do imperativo e no andamento rítmico: 

 
Amor – chama, e, depois, fumaça... 

Medita no que vais fazer: 

O fumo vem, a chama passa... 

 

[...] 
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Tanto ele queima! e, por desgraça, 

Queimado o que melhor houver, 

O fumo vem, a chama passa... 

 

Paixão puríssima ou devassa, 

Triste ou feliz, pena ou prazer, 

Amor – chama, e, depois, fumaça... 

 

[...] 

 

A chama queima. O fumo embaça. 

Tão triste que é! Mas... tem de ser... 

Amor?... – chama, e, depois, fumaça... 

O fumo vem, a chama passa... 

 

(BANDEIRA, 1974, p. 12-13) 

 

O alto senso crítico de Graciliano foi justamente rigoroso com sonegar suas primícias 

literárias. Por outro lado, se elas comprovam em seus resultados um elogio ao autodidatismo, que 

registros variados revelam ter o autor em parte estendido como receita adequada à educação dos 

primeiros filhos, percebe-se, entretanto, que sua aposta nessa solução vicária proveio de um 

contorno à péssima qualidade do ensino que desde criança ele testemunhara na própria pele e nas 

mãos castigadas pela palmatória. O ex-poeta, adulto, empenhou-se pioneira e revolucionariamente 

pela escola formal, quando ocupou cargos como Presidente da Junta Escolar de Palmeira dos Índios 

e, principalmente, como Diretor da Instrução Pública do estado de Alagoas. Após três anos de uma 

gestão histórica, foi demitido para ser preso a seguir, em março de 1936. 
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LEITURA E ESCRITA NOS ANOS INICIAIS: PERCEPÇÕES E 

PERSPECTIVAS DE PROFESSORES DO PLANO NACIONAL DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES – PARFOR 

 

Eliana da Silva Felipe1 

 

Introdução 

 

Este artigo resulta de um trabalho de investigação que busca compreender a constituição 

do conhecimento profissional de professores sobre leitura e escrita nos anos iniciais de 

escolarização. Entre as questões que nortearam o estudo destacam-se: 1) Que conhecimentos 

linguísticos, pedagógicos e socioculturais os professores referenciam/manifestam em suas 

análises? 2) Que percepções sobre leitura e escrita aproximam os professores entre si, e que 

estabilidades/avanços manifestam? 

O corpus desse estudo foi constituído de seis trabalhos de conclusão do curso de 

Pedagogia Parfor, defendidos no ano de 2014, na Faculdade de Educação da Universidade 

Federal do Pará. Esses trabalhos, elaborados sob a forma de monografia, versaram sobre o 

ensino da leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pelos quais se pode 

apreender o pensar e o fazer profissional de professores nos municípios e escolas onde atuavam 

durante o processo de formação. 

De cunho bibliográfico, a investigação foi realizada observando as seguintes etapas: 1) 

levantamento da bibliografia e levantamento das informações contidas na bibliografia; 2) 

análise da documentação, isto é, exame do conteúdo das afirmações e 3) síntese integradora ou 

reflexão, produzida a partir das informações recolhidas e do referencial teórico adotado, com o 

objetivo de realizar uma aproximação crítica dos objetivos propostos. 

 

Relação entre a formação inicial/continuada e a constituição do conhecimento profissional 

de professores 

 

Um dos desafios contemporâneos no que se refere à pesquisa sobre formação de professores 

perpassa pela compreensão da formação inicial e continuada como um contínuo, não como processos 

isolados. Os professores referidos neste estudo estavam inseridos em políticas de formação inicial e 

continuada que ocorriam concomitantemente. Essas políticas são o Plano Nacional de Formação de 

Professores (Parfor) e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

Para Nóvoa (2014), “a formação contínua tende a articular-se em primeira linha com os 

objetivos do sistema”, que é assegurar as condições de sucesso das reformas educativas. Dito 

isso, pode-se afirmar que ela cumpre um papel importante na (re) organização do conhecimento 

profissional e das práticas educativas dos professores. 

Os conhecimentos profissionais dos professores vão se constituindo nesses diferentes 

espaços de socialização profissional, num processo que não é linear nem unidirecional. Eles 

comportam a tradição e a novidade, rupturas e estabilidades, como veremos a seguir. 

 

O conhecimento profissional de professores dos anos iniciais de escolarização 

 

Da análise dos traços relevantes e recorrentes nas fontes selecionadas, chegamos a uma 

síntese integradora que articula ideias amplamente difundidas no país, quer no campo das 
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políticas de leitura quer no campo dos programas de formação de professores. São muitas as 

relações que a leitura e a escrita comportam, mas para efeito deste estudo destacamos: 

dificuldade, prazer, significado, cidadania. 

 

A leitura como atividade complexa e a dificuldade de aprendizagem das crianças 

 

Entre as percepções que aproximam os professores está aquela que associa a aquisição da 

leitura e da escrita nos anos iniciais a uma dificuldade das crianças, a uma complexidade 

inerente à própria língua ou a fatores externos, dentre os quais a participação familiar. A ideia 

de que “o processo de aquisição da leitura por parte do ser humano é bastante complexo e 

árduo” (Costa, 2014, p. 10) traz para o campo das práticas de alfabetização, tradicionalmente 

baseadas na decodificação e na memorização, o cerne da questão. 

Por sua vez, as soluções para o enfrentamento se inscrevem no plano estritamente escolar, 

o da inovação metodológica, que perpassa pela substituição da leitura mecânica, imposta pelo 

esforço excessivo de decodificação, pela leitura prazerosa, que valorize os conhecimentos 

prévios das crianças e a realidade onde vivem. 

Segundo Possenti (2006, p. 35), “se as línguas e os dialetos são complexos, e se os falantes 

os conhecem, porque os falam, então os falantes, inclusive os alunos, têm conhecimento de uma 

estrutura complexa”. E prossegue: “o domínio de uma língua é o resultado de práticas efetivas, 

significativas, contextualizadas” (Idem, p. 32). 

Se a complexidade não é impeditiva à aquisição da leitura e da escrita, é lacunar a percepção 

de quem são as crianças reais que encontram dificuldades para aprender na escola, de como as 

dificuldades de ler e escrever são produzidas e das práticas efetivas, em contextos de grandes 

desigualdades econômicas e culturais, capazes de promover o progresso intelectual das crianças.  

 

Leitura como atividade que deve ser prazerosa  

 

A associação leitura-prazer está amplamente assimilada pelos professores. Em oposição 

às formas tradicionais de leitura enfatizam a importância do significado para sua aquisição ativa 

e culturalmente relevante, para o qual concorre o prazer. Assim, afirmam que “[...] o professor 

deve oferecer novas informações com o propósito de o aluno apropriar-se e utilizar-se da escrita 

de forma prazerosa e eficiente” (SILVA, 2015, p. 20), e que "[...] na sala de aula deve ser 

trabalhada a leitura como algo prazeroso e significativo, que faça sentindo na vida do aluno" 

(LIMA, 2014, p. 19) 

Para muitas crianças, o sistema escolar é a principal via de acesso à leitura. Mas a leitura 

na escola é reduzida a uma atividade sem correspondência com as formas sociais de produção, 

circulação e aquisição do conhecimento. E por isso, limitá-la ao prazer anula o exame crítico 

das diversas formas de relação com o conhecimento, em que ler é uma atividade específica 

dessa relação. Citando Bourdieu (2001, p. 241), pode-se dizer que na escola contemporânea “há 

um efeito de erradicação da necessidade de leitura como necessidade de informação”. 

A propósito das necessidades que se colocam à leitura, não é que o prazer seja uma 

dimensão a ser ignorada nas práticas escolares. Como afirma Britto (2011, p. 89): 

 
É certo que alguém possa encontrar prazer na leitura, principalmente quando 

se associa leitura com entretenimento ou com experiência estética. Mas não é 

certo que haja relação necessária nem vínculo entre leitura e prazer. Ao 

contrário, a leitura muita vezes exige esforço e concentração intensos, é 

cansativa, é feita por obrigação (e também não de errado que seja feita assim), 

por motivos profissionais, religiosos, cotidianos ou outros. 
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Leitura e cotidiano: a busca do sentido e da contextualização 

 

A relação que se estabelece entre leitura e cotidiano, leitura e realidade se baseia na 

percepção de que o sentido e o significado emergem dessa relação. Assim, é coerente a ideia de 

que "as atividades de leitura devem manter uma ligação direta com a realidade dos alunos 

(Costa, 2014, p. 15), e de que "[...] a leitura quando trabalhada de forma contextualizada com o 

cotidiano do educando torna-se agradável, proveitosa e se afasta daquela leitura mecânica, sem 

sentido e sem relação com a realidade (LIMA, 2014, p. 19). 

Há pelo menos duas perspectivas ausentes nessa formulação. A primeira, de que o sentido 

é uma forma de relação que pressupõe o texto, não somente o contexto. Portanto, não se 

constitui à margem da interlocução leitor/texto/autor. A segunda, que diz respeito à própria 

natureza da escrita como forma de relação com o conhecimento que não se limita ao aqui e ao 

agora. Saber ler pressupõe, também, compreender a ordem do mundo, que não se reduz ao 

cotidiano, ainda que dele seja inseparável como plano de realidade mais visível e imediata. 

Por sua vez, a referência ao cotidiano acaba por assumir uma função adaptativa porque 

não se questiona, citando Brandão (2002, p. 211), o que as crianças precisam vivenciar no 

cotidiano do seu mundo sociocultural, que formas de interação e participação, dentro e fora da 

escola, criam experiências positivas ao aprendizado escolar. 

 

Leitura e cidadania como valor ético-moral  

 

Em sintonia com a atualidade dos discursos e suas intenções políticas, a leitura adquire 

um valor ético-moral universal. Nesses termos, “a função social da leitura é dar ao homem 

oportunidades de conquistar sua liberdade, e ter uma formação crítica o ajuda ter participação 

efetiva como sujeito consciente e questionador” (LIMA, 2014, p. 22). 

Ainda que se afirme tal crença, o fato é que o que promove a condição de sujeito não é a 

leitura em si, o que, o quanto se lê, mas o direito de se apropriar de conhecimentos e competências 

que são próprios do trabalho com a linguagem. Dito isso, que papel a escola cumpre no que se refere 

aquilo que Osakabe (1985, p. 151) denominou de franqueamento da leitura? Está franqueada às 

crianças a aquisição de uma habilidade ou o acesso à diversidade de conhecimento? 

 

Aprender a ler não corresponde simplesmente à aquisição de um novo código 

ou muito menos ao simples desenvolvimento de um tipo de percepção através 

do acréscimo de uma nova habilidade. Aprender a ler é, também, ter acesso a 

um mundo distinto daquele em que a oralidade se instala e organiza. 

(OSAKABE, 1985, p. 149). 

 

É o grau de participação na produção da riqueza material e simbólica que define a cidadania. 

Assim, “não há nenhum valor moral ou ético associado ao exercício da leitura” (BRITTO, p. 87), 

pois “o quanto um cidadão é leitor depende acima de tudo de sua condição social e da possibilidade 

de ter acesso ao escrito e isto depende das relações sociais” (Idem, p. 91). 

 

Perspectivas sobre o ensino da leitura e da escrita: avanços 

 

Ainda hajam conhecimentos e percepções estabilizadas ou cristalizadas sobre a leitura e 

a escrita nos anos iniciais de escolarização, há avanços importantes que devem ser destacados 

como resultado do processo de formação dos professores e das influências que produzem na 

constituição da profissionalidade docente. 
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Avança-se ao reconhecer que não se pode atribuir o fracasso escolar à criança e às suas 

famílias, ainda que a participação familiar seja amplamente valorizada como elemento 

propulsor do sucesso. Avança-se ao reconhecer os professores têm responsabilidades com o 

que possibilita ter êxito na escola, nesse sentido, não “[...] descartar a possibilidade de que o 

fazer pedagógico possa estar dificultando a prática de leitura com competência por parte dos 

alunos” (Costa, 2014, p. 16). Há dificuldades que são dos professores, não das crianças, como 

de “criarem e proporem situações significativas de leitura” (Idem, p. 16). 

Os professores são receptivos à ideia de que alfabetização e letramento são inseparáveis, 

e de que a formação de uma criança leitora, na escola, não se faz sem que o professor se 

constitua como leitor. Por sua vez, assumem a crítica das práticas tradicionais de leitura e escrita 

na escola associadas à codificação e memorização, reconhecendo a importância da 

contextualização e do significado para fazer avançar a leitura na escola. A leitura como processo 

de construção/atribuição de significado evoca a circulação de textos que tenham relação com o 

cotidiano e com a realidade imediata das crianças. Nessa direção, compreendem que “[...] é 

necessário capacitar os professores com o intuito de encontrar práticas de qualidade para que 

os alunos sejam estimulados a ler e escrever” (ANJOS, 2014, p. 11). 

As perspectivas sobre leitura e escrita de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

podem se constituir em pontos de partida para a formação continuada na escola e em outros espaços 

de formação, tendo em vista a constituição de processos que favoreçam o seu desenvolvimento 

profissional, indissociável da percepção que os professores têm sobre o seu trabalho. 

 

Conclusão 

 

Observa-se nos trabalhos analisados a presença de uma visão redentora da leitura, sem 

referência à desigualdade estrutural que configura os coletivos populares que ocupam as escolas 

de que tratam os professores. 

O subjetivismo liberal que ancora a ideia de leitura prazer, amplamente assimilada pelos 

professores, secundariza a relação entre leitura e conhecimento, portanto, o progresso 

intelectual que numa perspectiva radical de transformação social e cultural o acesso ao mundo 

da escrita pode e deve promover. 

Há, por sua vez, avanços significativos na percepção da leitura e da escrita como 

atividades que não podem prescindir de sentido e significado, valor social, o que requer 

professores cada vez mais preparados para mediar o acesso das crianças ao mundo da leitura e 

da escrita sob perspectivas que não se limitem à decodificação de símbolos linguísticos.  

A universidade, como espaço de formação inicial dos professores, ou não problematiza o ensino 

da língua de modo a situar sua complexidade social, cultural e linguística; ou se problematiza, tem 

pouco poder de mobilização intelectual para desestabilizar mitos que cercam a leitura. São os modos 

de vida, as necessidades pessoais e coletivas, as condições em que se produzem essas necessidades, a 

relação com o conhecimento resultante da sua condição humana historicamente produzida que 

definirão que leitores as crianças serão. É lacunar ainda uma base teórica mais sólida que permita 

confrontar os vários mitos que se colocam em torno da ideia de leitura.  
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EXTRA! EXTRA! CRIANÇAS APRENDEM PARA QUÊ E PARA QUEM LER 

E ESCREVER! O JORNAL COMO ALTERNATIVA PARA FORMAÇÃO DE 

LEITORES E ESCRITORES 

 

Gildene Lima de Souza Fernandes1 

Danielle Medeiros de Souza2 

 

Pedir para ler. Nem como convencimento, nem como 

obrigação, nem como súplica. Mesmo que seja certo 

que o ensino é de algum modo convencer, de algum 

modo obrigação e de algum modo súplica. Mas não 

neste caso. Pedir para ler, antepondo o dar a ler. 

Seria possível dizer assim: como é verdade que 

sentimos paixão pela leitura, por certa leitura, nós a 

oferecemos, nós a damos simplesmente. Não haveria 

outro condimento. Não há.  

Carlos Skliar 

 

Tomamos as palavras do escritor para evidenciar uma constante tensão entre os 

educadores: como suscitar nos alunos o desejo de ler, como “ensinar” a ler e escrever - ações 

tão necessárias em nossa sociedade, que mais parecem condição para se tornar humano.  

Quando pensa em leitura e escrita, nossa sociedade letrada se remete à escola, como 

responsável por favorecer a aquisição destas habilidades. Porém, é necessário refletir se as 

instituições de ensino estão contribuindo para a formação de leitores e escritores. Aprender a 

ler e a escrever se constitui uma importante conquista para a sobrevivência política, econômica 

e social do indivíduo e se dá por meio de dois processos indissociáveis: a alfabetização - 

aquisição do sistema convencional de escrita; e o letramento - desenvolvimento das habilidades 

de uso desse sistema por meio de práticas sociais (SOARES, 2004). 

Segundo Schneuwly e Dolz (2004), vivencia-se na escola práticas muito mais voltadas para 

uma leitura de extração de informações que uma leitura interpretativa, reflexiva e crítica e uma 

produção guiada pelas formas e conteúdos, mais do que pelo contexto e pelas finalidades dos textos.  

É sobre o desejo de educadores de buscar estratégias para o ensino da leitura e da escrita 

que tratamos neste texto. Assim, objetivamos fomentar a reflexão sobre os sentidos que o ler e 

escrever assumem na escola e, para tanto, realizamos um relato reflexivo de uma experiência 

vivenciada com uma turma de 3º ano do ensino fundamental, à luz de revisão bibliográfica. Em 

tal vivência, privilegiamos o suporte Jornal Impresso, que assume o importante papel de 

subsidiar, ampliar e divulgar as aprendizagens das crianças, no contexto do tema de pesquisa 

"Guerras e Revoluções", temática que norteou as práticas de leitura e escrita.  

 

Os soldados e o lugar da guerra (ou conhecendo sobre a escola e as crianças) 

 

Os sujeitos desta experiência constituem um grupo de 23 crianças entre 8 e 9 anos, entre 

as quais uma é público alvo da educação especial. São mediados por duas professoras e uma 

bolsista do curso de Pedagogia. A escola locus atende a crianças da Educação Infantil e do 

                                                           
1 Núcleo de Educação da Infância – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. E-mail: 

gilsouzafernandes@gmail.com. 
2 Núcleo de Educação da Infância – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. E-mail: 

dani.ufrn@gmail.com. 
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Ensino Fundamental e adota a metodologia do Tema de Pesquisa, conforme proposta 

pedagógica da instituição.  

O percurso que fizemos para a mediação da leitura e escrita na escola está fundamentado 

em princípios da Metodologia do Tema de Pesquisa, na qual o currículo é respaldado numa 

proposta pedagógica, mas tem um caráter flexível, tendo em vista que a escolha dos temas de 

estudo é realizada pelas crianças, sob a mediação dos adultos do grupo. Com essa base, 

articulamos as áreas do conhecimento, o contexto sociocultural das crianças e os processos de 

desenvolvimento das crianças (RÊGO, 1999).  

 

E assim, travou-se a batalha... (ou como a leitura, a escrita e o jornal estiveram presentes 

em sala de aula) 

 

Desde a escolha do tema de pesquisa, feita de forma democrática com defesa dos temas 

de interesse e votação, as práticas de leitura e escrita se entrelaçaram em função de atender às 

curiosidades das crianças, levantadas inicialmente sob a mediação das professoras. 

Para trazer a temática das Guerras e Revoluções para a sala de aula, foi proporcionada a 

apreciação de jornais recentes e também antigos, publicados no contexto da 2ª Guerra Mundial. 

O grupo passou a coletar materiais que abordavam o tema, de modo que foi organizado um baú 

com acervo para consulta. A visita à biblioteca da escola também oportunizou o acesso a fontes 

de pesquisa.  

Assim, o jornal foi “convocado” para a sala de aula, como o suporte que faria o importante 

papel de subsidiar as descobertas sobre o tema. Para Schneuwly e Dolz, “o gênero nasce 

naturalmente da situação [...] aprende-se a escrever, escrevendo, numa progressão que é, ela 

também, concebida como natural” (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004, p. 67). 

Em função do interesse emergente pelo jornal e alguns de seus gêneros, foi realizado um 

estudo sistemático acerca do suporte Jornal Impresso. Nesse estudo, além da apreciação já 

citada, foi possível estabelecer a comparação entre diferentes suportes (jornal impresso, virtual 

e televisionado) e identificar os gêneros que podem ser encontrados neste tipo de mídia. Os 

gêneros entrevista, notícia, propaganda, anúncio e charges foram os que mais chamaram a 

atenção das crianças e mais contribuíram para o estudo do tema. Diferenciá-los, destacando 

características, estruturas compositivas e funções, permitiu às crianças dar conta da diversidade 

de formas que a escrita assume para comunicar os acontecimentos e atender às necessidades 

humanas.  

Para ampliar o estudo sobre o jornal, as crianças visitaram a sede de um jornal da cidade, 

onde conheceram o processo de elaboração deste suporte, bem como os profissionais que estão 

envolvidos em tal construção. 

Os alunos perceberam que, para produzir uma notícia e escrever sobre qualquer temática, 

as pessoas se utilizam de várias estratégias e instrumentos de registro. Entre tais estratégias, 

destacamos a entrevista, que se configurou em importante meio para coletar dados sobre o tema. 

Foram convidados para uma entrevista em nossa escola, um piloto de avião - que 

respondeu às curiosidades das crianças sobre a tecnologia das guerras - e um militar francês - 

que trabalhou em ações humanitárias durante a Guerra do Vietnã. Estar com pessoas que 

apresentam familiaridade com o Tema de Pesquisa, provocou verdadeiro fascínio nas crianças 

e ampliou a compreensão das mesmas. Neste momento, elas fizeram uso significativo da escrita 

para registrar as dúvidas e anotar as respostas dos convidados. Também produziram textos 

orais, dentro de um contexto de interlocução com os entrevistados. 

Os gêneros cujo conteúdo é o humor crítico também despertaram a atenção das crianças: 

elas perceberam que no jornal são encontramos textos nos quais é possível falar, questionar ou 
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denunciar fatos, usando a linguagem das charges e tirinhas – o novo alvo de interesse dos 

pequenos e curiosos leitores. 

Para favorecer maior apropriação sobre o gênero Charges e o apreço do mesmo pelas 

crianças, as professoras propuseram a leitura do livro Humor Diário, que é uma coletânea de 

produções de Ivan Cabral, um chargista da nossa cidade. Diariamente, cada uma delas levava 

o livro para casa e, na roda de conversa do dia seguinte, comentavam livremente sobre o que 

leram. A leitura das charges assumiu a função de divertir e/ou de denunciar algo errado na 

cidade ou no país. As crianças puderam compreender as características deste tipo de texto e 

logo algumas passaram a se lançar na proposta de construir suas próprias charges ou tirinhas. 

Um dos alunos que se identificou muito com este tipo de texto, se dispôs a fazer uma oficina 

de tirinhas, onde compartilhou com os colegas como ele fazia as suas próprias produções. 

Com o tempo, as crianças passaram a fazer uso do conhecimento que estavam construindo 

sobre os gêneros do discurso jornalístico, na medida em que tomavam as próprias iniciativas de 

uso da linguagem. Elas mesmas elaboraram e aplicaram uma entrevista com a diretora da 

escola, com o intuito de compreender e questionar sobre a demora na conclusão da obra de 

ampliação das instalações físicas, a qual assegurará a permanência delas na escola, que passará 

a ofertar o 4º e 5º ano. A figura abaixo é uma charge elaborada por um dos alunos, na qual ele 

faz uma crítica ao prolongado período da obra. 

 

 

Figura 1: Charge “Esse prédio não termina!”, de Maurínio Neto. Arquivo das professoras, 2015. 

 

A escrita também foi uma atividade necessária para o registro de vivências das crianças 

em uma visita ao Museu da 2ª Guerra Mundial, no 16º Batalhão do Exército, em Natal. Tal 

atividade teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre o tema, proporcionando às crianças 

o contato com objetos e registros fotográficos que retratam a atividade militar durante as 

guerras. Além das anotações de campo, as crianças foram estimuladas a construir os seus 

relatos, contendo a descrição dos locais e atividades das quais participarem, bem como as suas 

impressões e aprendizagens. Tais textos também foram compartilhados em sala de aula: ao 

divulgar oralmente tudo o que haviam percebido, as crianças ampliavam suas aprendizagens 

por meio do acesso ao olhar do outro sobre a visita de estudo. 

 

Vislumbrando o fim das guerras... (ou o jornal feito pelas crianças divulga as conquistas) 

 

Em virtude das curiosidades levantadas pelas crianças estarem sendo plenamente 

contempladas, chegava a hora de caminhar para a sistematização do que foi aprendido e para o 

encerramento do Tema de Pesquisa. 
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Cada criança virou autora de uma ideia para acabar com as guerras, tendo em vista que, 

ao conhecerem agora as danosas consequências de tais eventos para a humanidade, estavam 

convencidas da necessidade dos homens resolverem seus conflitos sem o uso de violência. As 

ideias, que mesclavam realidade e fantasia, foram representadas por seus autores em um cartaz, 

de modo a facilitar a socialização. Todos os cartazes deram origem a um grande painel 

intitulado “23 ideias para acabar com as guerras”, o qual compôs a Mostra Cultural da escola, 

juntamente com maquetes, slides e todo o material produzido ao longo do estudo.  

Surge, em conversas das professoras e a turma, o desejo de vivenciar a segunda produção 

de um jornal (os alunos já haviam vivenciado a experiência de lançar um jornal mural, intitulado 

por elas mesmas de RN NEI). Agora, após todas as vivências com os gêneros jornalísticos, as 

crianças tinham maior clareza do papel social desse suporte, dos gêneros que o compõem e de 

seu processo de produção. Esta foi a estratégia pensada para divulgar todo o estudo sobre o 

tema e as demais vivências escolares com todas as turmas da escola e também com seus 

familiares. 

As professoras passaram a mediar a organização de uma coletânea de registros produzidos 

pelos alunos (charges, entrevistas, depoimentos, narrativas), de modo que foi assegurado pelo 

menos uma produção de cada criança da turma no corpo do jornal.  

Para o lançamento, os próprios “redatores” visitaram todas as turmas do NEI, munidos 

de um convite elaborado por eles mesmos, para divulgar a 2ª edição do RN NEI. Toda a 

comunidade escolar pode apreciar o jornal disposto em um mural e receberam a mídia impressa. 

Os familiares das crianças tiveram acesso ao produto final durante a reunião de pais, no 

encerramento do 2º trimestre. 

Vislumbramos nesta experiência, diversos aspectos positivos em relação à abordagem 

dada ao jornal em sala de aula. Uma das aprendizagens alcançadas pelas crianças que ocuparam 

este lugar de produtoras de mídias, foi compreender que as informações que circulam, seja de 

forma impressa ou virtual, sempre revelam o ponto de vista de quem as produziu. Isso foi 

vivenciado pelo próprio grupo, que contou a sua versão dos estudos e fatos divulgados no jornal. 

Tal experiência contribui para que as crianças possam empregar criticidade nas leituras que 

fazem daquilo que é veiculado pelos diferentes meios. 

Sobre a expressividade das crianças na produção de mídias, entendemos que “[...] de um 

modo geral, as crianças apropriam-se das imagens, sons e gestos contidos nas mensagens 

veiculadas pelas mídias reelaborando-os e utilizando-os na maioria das vezes de uma maneira 

pessoal” (FERRAZ e FUZARI, 1999, p. 44). Diante da liberdade autoral permitida pelas 

professoras, as crianças conseguiram significar e expressar o seu pensamento, na diversidade 

dos textos que elaboraram e que integraram o jornal da turma. A figura abaixo é um exemplo. 
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Figura 2: Trecho do jornal RN NEI. Arquivo das professoras, 2015. 

 

Encontramos na fala de Freire a justificativa pela qual atribuímos às crianças este papel 

de sujeito ativo no processo de aprendizagem e, mais especificamente, nas aprendizagens que 

envolvem a leitura e a escrita:  

 

Quando se tira da criança a possibilidade de conhecer este ou aquele aspecto 

da realidade, na verdade se está alienando-a da sua capacidade de construir 

seu conhecimento. Porque o ato de conhecer é tão vital como comer ou dormir, 

e eu não posso comer ou dormir por alguém. (FREIRE, 1983, p. 15). 

 

Entendemos que as práticas proporcionadas tiveram a pretensão de favorecer que as 

crianças atuassem como protagonistas no que chamamos de ato de conhecer. O jornal teve o 

importante papel de subsidiar esse ato e de permitir que as crianças se percebessem como 

sujeitos históricos, que escrevem e assim comunicam o que pensam e fazem. 

Foi importante perceber que, mesmo ao término das atividades relacionadas ao tema 

“Guerras e revoluções”, as crianças continuaram trazendo para a roda de conversa da sala, 

informações da atualidade envolvendo a questão dos refugiados da guerra, numa consciência 

de que esta é uma questão da atualidade e que muito ainda precisa mudar nas atitudes humanas 

para efetivamente haver paz nas relações entre os homens. Essa condição de leitor crítico do 

que acontece no seu entorno e no mundo e de pertencimento e responsabilidade social, é sem 

dúvida uma conquista maravilhosa para a formação destas crianças. 

Vislumbramos com esta experiência a efetivação de uma prática significativa na escola 

que considerou o caráter interdisciplinar do conhecimento. Constatamos ainda que, envolvidas 
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em situações contextualizadas de leitura e escrita, as crianças avançaram em relação a estas 

ações, a partir do jornal e dos gêneros jornalísticos. Para elas, esteve claro por que e para quê 

ler, assim como por que e para quem escrever. 
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LEITURA DE IMAGENS E PROCESSO DE PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

Helena Maria Ferreira1 

 

Introdução 

 

Com a disseminação dos suportes digitais, constatamos que novas demandas de leitura 

são impostas, pois novos gêneros textuais passam a circular no meio social. Essas questões 

ampliam as exigências para o ensino de língua portuguesa, que deve contemplar o trabalho com 

textos multissemióticos. Nesse contexto, os textos se alteram em seus formatos e em suas 

formas de apresentação, exigindo do leitor, novas habilidades leitoras que possibilitem a 

compreensão do texto e de suas multiplicidades de recursos. Essas novas configurações 

convocam novos letramentos, uma vez que contemplam usos sociais da linguagem que 

configuram os enunciados/textos em sua multissemiose ou multimodalidade. No entanto, 

podemos assegurar que a leitura de textos imagéticos ainda carece de uma abordagem 

pedagógica que considere o valor dos elementos constitutivos das imagens. (KRESS, 2010; 

ROJO, 2009, 2012; TAKAKI, 2012, XAVIER, 2005). A conjugação de recursos 

multissemióticos demanda uma proposta de leitura que pode favorecer a percepção dos papéis 

assumidos pelos elementos constitutivos do texto. Nesse sentido, os princípios da Gramática do 

Design Visual (GDV), desenvolvida por Kress e Van Leeuwen (2006) e seus seguidores podem 

favorecer a elaboração de uma proposta de leitura de textos imagéticos, de modo a contemplar 

as dimensões linguísticas, discursivas e composicionais.  

E é nessa direção que empreendemos nossa discussão: apresentar, de forma resumida, os 

fundamentos de uma abordagem pedagógica dos multiletramentos e a aplicabilidade da GDV como 

ferramenta analítica para a leitura sistemática de textos visuais. Além da explanação teórica, o 

trabalho apresenta uma análise de uma campanha educativa – voltada para a educação no trânsito, 

com vistas a ilustrar como a GDV pode subsidiar as práticas de leitura de textos imagéticos.  

 

Os multiletramentos e a Gramática do Design Visual 

 

Com a socialização das pesquisas linguísticas de cunho interacionista, constatamos 

avanços substanciais nas propostas de ensino de língua portuguesa, uma vez que, a partir das 

discussões teóricas e metodológicas advindas dessa linha de estudo, foi possível a 

implementação de pedagogias linguísticas pautadas na diversidade de gêneros 

textuais/discursivos, na adoção de práticas de ensino que enfocam os usos públicos da 

linguagem em uma abordagem contextualizada. Entre esses avanços, podemos considerar que 

a perspectiva dos multiletramentos tem permitido uma reconfiguração didático-pedagógica do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Discorrendo sobre essa questão, Kress e van Leuween (2006) apontam a necessidade de 

práticas pedagógicas que incitem o aperfeiçoamento das habilidades de questionar, interpretar 

e criticar os recursos multissemióticos. Para os autores, a multimodalidade contempla um texto 

na inter-relação entre seus diferentes elementos constituintes. Assim, o empoderamento 

semiótico depende da compreensão das diferentes semioses presentes em cada gênero e deve 

partir dos seguintes pressupostos: a) as imagens visuais podem ser lidas como um texto; b) a 

multiplicidade de significados dos textos multimodais deve estar pautada nos seus contextos 

sociais; c) as imagens visuais, como a linguagem e todos os modos semióticos, são socialmente 
                                                           
1 Doutora em Linguística pela PUC/SP, professora adjunta na Universidade Federal de Lavras. E-mail: 

helenaferreira@dch.ufla.br. 
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construídas. Para Santos e Souza (2008, p. 4), “as imagens nunca devem ser encaradas de 

maneira inocente e devem ser sempre analisadas considerando-se sua dimensão sócio-

ideológica”. 

Nesse contexto, Kress e van Leeuwen (2006) propõem uma perspectiva de análise 

sistemática dos elementos visuais dos textos multimodais, denominada por Gramática do 

Design Visual, que descreve a forma pela qual indivíduos, coisas e lugares são combinados em 

uma totalidade constitutiva de sentido. Essa abordagem ajuda a desmistificar uma percepção 

generalizada de imagens e composições visuais como meios de entretenimento desprovidos de 

significados ideológicos. Os autores elencam três metafunções: representacionais, interacionais 

e composicionais, que atuam, simultaneamente, nos textos imagéticos, construindo padrões de 

experiência, interação social e posições ideológicas a partir das escolhas relacionadas à 

realidade representada, à visão de mundo apresentada, ao tipo de proximidade estabelecido 

entre os participantes da imagem e o leitor, às formas de construção dos participantes, às cores 

e texturas da imagem, aos gestos, às vestimentas, às expressões faciais constituintes da 

organização da imagem etc.  

Para Kress e van Leeuwen (2006), a metafunção representacional relaciona-se às 

potencialidades do sistema semiótico em representar objetos, ou participantes, e sua relação com o 

mundo. Nessa direção, é possível reconhecer dois tipos de participantes envolvidos na composição 

semiótica: 1) participante interativo: pessoas reais – que produzem ou que consomem as mensagens 

–, 2) participantes representados: pessoas e objetos representados na imagem. 

A metafunção interacional (ou interpessoal) relaciona-se às interações estabelecidas entre os 

participantes interativos (produtor da imagem e seu observador) e participantes representados. 

Segundo Kress e van Leeuwen (2006), essas representações podem ser efetivadas por meio dos 

seguintes mecanismos: olhar (interação com o leitor), enquadramento (relação imaginária de maior 

ou menor distanciamento), perspectiva (ângulo ou ponto de vista em que os participantes são 

representados) e modalidade (realidade que determina credibilidade das mensagens)  

No que tange à metafunção composicional, Kress e Van Leeuven (2006) consideram que, 

na linguagem visual é constituída pela posição dos elementos que compõem a imagem: valor 

da informação (posição ocupada pelos elementos dentro da imagem); saliência (destaques e 

acentuações: efeitos de cores, tamanho e contrastes, localização no primeiro plano, moldura 

distintiva e profundidade de foco); enquadramento (conecta ou desconecta os elementos de uma 

imagem, indicando se pertencem ou não à informação central). 

Os padrões representacionais, interativos e composicionais apesentados são 

constitutivos das composições visuais e oferecem possibilidades para o encaminhamento do 

processo de leitura, e, consequentemente, para o aperfeiçoamento das habilidades de leituras 

das imagens que constituem dos diversos gêneros que circulam na sociedade informação, 

em que as interações realizadas em ambientes digitais têm se ampliado de forma 

exponencial.  

 

Análise da campanha educativa 

 

Para ilustrar a pesquisa, foi construída uma proposta de exploração de uma campanha 

educativa governamental. Essa proposta utilizou como arcabouço teórico-metodológico a 

Gramática do Design Visual, tal como concebida por Kress e van Leeuwen (2006). A análise 

foi realizada levando-se em conta as metafunções constitutivas dos textos não verbais. Como 

categorias de análise foram eleitos apenas os elementos presentes na campanha analisada, 

segundo os significados: representacionais, interacionais e composicionais, em suas 

subdivisões. 
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Figura 1: Campanha Trânsito. Fonte: <http://www.detran.pi.gov.br/2013/04/16/campanha-alerta-sobre-uso-

correto-da-motocicleta/>. 

 

O encaminhamento de uma proposta de leitura de imagens deve considerar a articulação 

entre recursos verbais e recursos não verbais. Nessa direção, palavras, cores, objetos 

representados, disposição gráfica, intencionalidades devem ser observadas. Tomando como 

referência a teoria de Kress e van Leeuwen (2006), iremos discorrer acerca de cada metafunção: 

 

1. metafunção representacional: contempla a questão dos participantes interativos (PI) e 

participantes representados (PR). Constatamos que os PI se apresentam representados de 

duas formas: produtor da mensagem (Governo Federal – Ministério das Cidades e 

Denatran) e consumidores da mensagem - receptores (público em geral), que apresentam 

diferentes graus de envolvimento: motociclistas (maior grau de envolvimento => público 

direto) e pessoas em geral (menor grau de envolvimento => público indireto). Os 

participantes representados (PR), por sua vez, são personagens ou sujeitos, ou seja, as 

pessoas, lugares e coisas dos quais se fala, no caso em questão, temos o motociclista 

acidentado (representado por uma perna humana), dispositivo de fixador externo (objeto de 

metal) e a moto danificada. Esses participantes emprestam contribuições substanciais para 

a construção da cena de um acidente e favorecem a construção dos sentidos propostos pela 

campanha. Assim, a interação entre os elementos se efetiva por meio da articulação entre 

uma proposta do governo (conscientização), que mobiliza participantes (motociclista da 

imagem e a motocicleta), com vistas a atuar sob os consumidores alvos da campanha 

http://www.detran.pi.gov.br/2013/04/16/campanha-alerta-sobre-uso-correto-da-motocicleta/
http://www.detran.pi.gov.br/2013/04/16/campanha-alerta-sobre-uso-correto-da-motocicleta/
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(leitores). Os participantes (moto e perna) estão articulados com o texto verbal: “tempo de 

conserto: 3 dias” e “tempo de recuperação: 3 anos”.  

2. metafunção interacional: contempla a distância entre os participantes (interativos e 

representados). No contexto analisado, não temos a representação direta de um participante 

(apenas parte da perna), assim, o enquadramento apresenta um participante estranho (não 

próximo ao leitor), mas que mobiliza a atenção do público por apelar para o lado sensorial. 

Aqui, as imagens da perna e da moto (em posição frontal) denotam envolvimento e revelam 

uma incitação à ação. Temos, assim, uma imagem objetiva que mostra o participante 

representado da forma como ele é, realisticamente. Essa visão realística pode ser 

comprovada por meio da representação de objetos reais, de uso de cores, dos ferimentos no 

motociclista e nos danos na motocicleta, o que imprime credibilidade à mensagem e provoca 

um apelo emocional. Essa interação é mediada pela linguagem verbal. O fragmento é 

apelativo: “A imprudência cobra um preço alto. Dê valor à vida.”, pois evidencia o efeito 

da imprudência e incita uma mudança de comportamento a partir do uso do imperativo. 

Além disso, o fragmento subsequente “Moto. É preciso saber usar. É preciso respeitar.” 

Apresenta uma linguagem objetiva, constituída pela frase nominal (Moto.) e por estruturas 

paralelísticas (é preciso”) e por verbos de ação.  

3. metafunção composicional: contempla aspectos relacionados ao layout do texto. Na 

organização, podemos destacar o fundo branco, que realça os elementos representados. No 

que diz respeito ao valor da informação, a imagem em pauta se circunscreve no critério da 

polarização, pois as posições marginais são evidenciadas na constituição da campanha. Os 

elementos são distribuídos em dois lados. A relação dado/novo incide sobre a importância 

dos elementos: do lado esquerdo, a moto está em destaque (que se apresenta como elemento 

de menor importância); do lado direito, encontra-se uma “perna imobilizada” do 

motociclista, (que se apresenta como elemento indispensável para a mobilização prevista 

pela campanha). No que diz respeito à noção de ideal/real, destacamos, na parte superior, a 

presença do texto referente ao tempo de conserto da moto (do lado esquerdo) e, na inferior, 

a presença do texto referente ao tempo de recuperação do motociclista. Essas posições 

revelam que a realidade de recuperação é mais complicada, já que a posição inferior indicia 

uma informação mais concreta, objetiva, ligada ao mundo real. Já na saliência, observamos 

que os efeitos do tamanho, cores e localização no primeiro plano demonstram o sentido 

global da campanha. O enquadramento explicita a conexão entre elementos da imagem, 

indicando uma associação semântica entre as partes (moto, perna, imobilizador, etc) que 

constituem a composição visual. Destacamos, ainda, a divisão, por cores (branca, preta e 

amarela) e por linhas demarcatórias, evidenciando uma conexão entre os elementos de 

modo colaborativo para a constituição dos sentidos.  

 

Como pudemos observar, os elementos constitutivos da campanha são definidores no 

processo de produção de sentidos e devem ser levados em consideração no encaminhamento de 

uma proposta de leitura em sala de aula, com vistas à formação de leitores proficientes e críticos.  

 

Considerações finais 

 

Ao longo do nosso texto, intentamos provocar uma reflexão sobre o fenômeno da 

multissemiose constitutiva dos textos imagéticos, e, de modo mais específico, discutir sobre a 

formação do leitor para o aperfeiçoamento de habilidades necessárias para o enfrentamento de 

várias situações de leitura, nas quais estão implicados os multiletramentos. Buscamos, ainda, 

apresentar os princípios basilares da teoria proposta por Kress e Van Leeuwen, intitulada de 
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Gramática do Design Visual, que incorpora a discussão sobre as metafunções presentes nos 

textos imagéticos. Por fim, apresentamos os resultados de uma análise de uma campanha 

educativa, constituída predominantemente por uma imagem visual, em que se buscou explorar 

os elementos constitutivos, seus posicionamentos e suas funções para o processo de produção 

dos sentidos. Por meio da análise empreendida, foi possível constatar que uma proposta de 

leitura em sala de aula poderá contemplar aspectos presentes nas metafunções expostas, 

observando-se os conhecimentos prévios dos alunos e as suas capacidades de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, surge a necessidade de novas incursões sobre as imagens para um 

dimensionamento das questões culturais, estéticas, científicos, técnicas, artísticas integrantes 

dos textos multissemióticos, de modo a minimizar leituras realizadas de modo intuitivo ou 

ingênuo.  
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O TRATAMENTO DADO À LEITURA EM AVALIAÇÕES ESCRITAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Helena Maria Ferreira1 

 

As discussões sobre a leitura em avaliações escritas de Língua Portuguesa originaram-

se de situações de orientações empreendidas durante a execução de um projeto de pesquisa 

intitulado “Avaliação em Língua Portuguesa: sinalizações para a formação docente”, 

cadastrado na Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Lavras, que culminou no 

desenvolvimento de 3 (três) projetos de iniciação científica e 3 (três) trabalhos de conclusão 

de Curso, contemplando escolas e níveis de escolarização variados. O referido projeto se 

fundamentou na perspectiva da Linguística Aplicada e se propôs a fazer uma discussão em 

um propósito de uma construção teórica e de uma intervenção pedagógica, seja na dimensão 

de uma construção teórica acerca dos processos avaliativos, seja na dimensão das práticas 

e das metodologias de avaliação das práticas linguístico-discursivas efetivadas por escolas 

públicas. Contudo, a proposta ora apresentada não se prende à discussão dos resultados das 

pesquisas realizadas, mas se direciona para uma reflexão acerca do tratamento concedido à 

prática da leitura em situações de avaliação.  

Para iniciarmos nosso diálogo, destacamos que a leitura apresenta uma concepção 

interacional (dialógica) da linguagem, ou seja, os leitores atuam como sujeitos ativos que 

se constituem dialogicamente e constroem-se no texto, considerado o lugar da interação e 

da constituição dos interlocutores. No entanto, os resultados apresentados pelas pesquisas 

realizadas evidenciaram que a leitura não é concebida como um processo de interlocução, 

uma vez que as atividades avaliativas, notadamente, ainda se distanciam de uma concepção 

interacionista de linguagem, pois as propostas de avaliação se efetivam com foco, 

predominantemente, centrado nos procedimentos de leitura, excluindo ênfases que 

desencadeiam uma maior reflexão, como a análise, a síntese, o reconhecimento da 

argumentação, a comparação de textos, o estudo dos elementos de textualização, a 

identificação de marcas linguísticas que identificam falas de interlocutores.  

Nesse contexto, a questão que motivou este trabalho é: Qual é o tratamento a ser dado 

à leitura em Língua Portuguesa em avaliações escritas em uma perspectiva interacionista? 

Para tal, apresentamos uma discussão teórica, que aborda as especificidades da avaliação 

na disciplina de Língua Portuguesa e, mais detalhadamente, as questões ligadas à avaliação 

da leitura, com destaque para a apresentação dos descritores de habilidades e competências 

propostas pela Matriz de Referência – Língua Portuguesa – Ensino Médio, do Instituto 

Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), que, de certo modo, fornece diretrizes para o ensino 

da leitura em sala de aula.  

Se tomarmos como referência os resultados das pesquisas que orientamos nos projetos de 

iniciação científica ou nos TCC, podemos problematizar assim a nossa discussão: se as 

avaliações analisadas abordaram os textos como meros objetos de leitura, com vistas à 

verificação das aprendizagens dos alunos, sem uma consideração do suporte original, do 

contexto de produção e de circulação dos textos, das diversas habilidades de leitura que os 

diversos gêneros textuais/discursivos emanam, qual é a demanda imposta à formação de 

professores? Essas são questões que procuraremos discutir ao longo dessa nossa reflexão.  
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As especificidades da avaliação em Língua Portuguesa 

 

Segundo Cardoso (2013), as provas escritas são reveladoras de uma postura pedagógica. 

Nesse contexto, a autora considera que avaliação escolar em Língua Portuguesa precisa 

articular várias questões, de modo simultâneo, quais sejam:  

 

1. a natureza do objeto de avaliação (língua portuguesa), que se apresenta interrelacionada em 

práticas linguísticas e discursivas (oralidade, leitura, produção escrita, conhecimentos 

linguísticos);  

2. a natureza transdisciplinar das aquisições que nela têm lugar, o contexto em que se 

desenvolve o processo didático de ensino/aprendizagem, a multiplicidade de objetivos e 

objetos;  

3. a própria representação social da disciplina;  

4. avaliação deve contemplar aprendizagens de conteúdos, mas também habilidades e competências; 

5. multiplicidade de sentidos;  

6. diversidade de conhecimentos prévios etc. 

 

Nesse contexto, segundo a referida autora, não podemos considerar a dissociação dos 

momentos avaliativos (avaliação formativa2 e avaliação somativa3), ou seja, a dimensão dialógica 

presente na avaliação formativa, em que é dada a oportunidade para o aluno expor seus 

posicionamentos, levantar suas hipóteses, defender seus pontos de vista deve se fazer presente na 

avaliação somativa, em que o aluno é “controlado” e certificado. Em Língua Portuguesa, as 

especificidades dos usos da linguagem demandam uma avaliação em uma perspectiva diferenciada. 

Cardoso (2005) pontua que, na aula de língua materna, que pode ser considerada como contexto 

especializado de leitura, esperam-se frequentes situações de interpretação textual, visto que o texto 

constitui o material de trabalho por excelência. Nesse sentido, o texto e a sua leitura se colocam 

como a base fundamente da disciplina. Assim, faz-se necessário considerar a 

multidimensionalidade do fenômeno linguístico e da multiplicidade de objetos de estudo. 

Nessa perspectiva, retomamos à nossa questão inicial: Qual é o tratamento a ser dado à leitura 

em Língua Portuguesa em avaliações escritas em uma perspectiva interacionista? Para tentarmos 

responder essa questão, apoiamo-nos em Silva; Menegassi (2010). Segundo os autores, a 

abordagem interacionista fundamenta-se na concepção de avaliação como uma prática reflexiva, 

tanto por parte dos estudantes, quanto por parte do professor. Nesse sentido, “a dificuldade que os 

alunos encontram para compreender e interpretar um texto, lê-lo de forma satisfatória, não pode ser 

ignorada, bem como a avaliação equivocada desta leitura.” (p. 269). A avaliação, nessa perspectiva, 

se desloca de uma função punitiva para uma função formativa, em que os instrumentos de avaliação 

são diversificados, aplicados de modo processual ao longo do processo de aprendizagem, 

permitindo ao aluno o controle de sua aprendizagem, consequentemente, a consciência dos seus 

modos de ler, de aprender. Nessa acepção, a linguagem é considerada um lugar de interação 

humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em 

uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico.  

                                                           
2 Avaliação formativa: refere-se a uma “concepção de avaliação, entendida como aquela que tem como propósito a 

modificação e a melhora contínua do aluno que se avalia; quer dizer, que entende que a finalidade da avaliação é ser um 

instrumento educativo que informa e faz uma valoração do processo de aprendizagem, seguido pelo aluno, com o 

objetivo de lhe oportunizar, em todo momento, as propostas educacionais mais adequadas.” (ZABALA, 1999, p. 200). 
3 Avaliação somativa: realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino, e consiste em classificar 

os alunos de acordo com níveis de aproveitamento previamente estabelecidos, geralmente tendo em vista sua 

promoção de uma série para outra, ou de um grau para outro. (HAYDT, 1988, p. 18). 
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Desse modo, avaliar em uma perspectiva interacionista pressupõe o encaminhamento de 

uma proposta metodológica em que a interação entre autor/texto/leitor possa ser estabelecida. 

Assim, além da diversidade de gêneros textuais (o que não foi evidenciado em várias das 

pesquisas realizadas pelos orientandos), é essencial considerar o prazer pelo ato de ler, o 

interesse pela leitura, a mobilização de estratégias de leitura, a diversificação de habilidades a 

serem exploradas, as dificuldades que precisam ser superadas, a dimensão social dos textos.  

Nessa direção, o ato de avaliar se reveste de complexidade e ultrapassa a dimensão de um 

teste escrito, pois não basta elaborar/resolver questões de leitura. Segundo Silva e Menegassi 

(2010), a existência de critérios de referência para a avaliação é, notadamente, decisivo para o 

adequado encaminhamento do ensino da leitura, uma vez esses critérios “particularizam o foco 

da atividade avaliadora, pois não se avalia tudo, mas algo em especial, algo que esteja 

precisando da atenção do professor” (p. 121), que esteja relacionado aos conteúdos 

(curriculares, ciclos de formação), de competências e habilidades (saberes necessários à 

atividade leitora) e de tarefas (articulação com a vida diária). Assim, uma proposta de leitura 

em uma perspectiva interacionista toma como ponto de partida o pressuposto de que o texto é 

passível de interpretações múltiplas e que é função do professor mediar às informações 

advindas do contexto social do aluno para possibilitar a identificação delas com as informações 

presentes do texto para articular os diferentes sentidos possíveis.  

Caracterizada a avaliação da leitura, apresentaremos e Matriz de Referência de Língua 

Portuguesa – INEP: 

 
Matriz de Referência de Língua Portuguesa* 

Tópicos e seus Descritores – 8ª Série do Ensino Fundamental 

I. Procedimentos de Leitura 

D1 Localizar informações explícitas em um texto. 

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

D4 Inferir uma informação implícita em um texto. 

D6 Identificar o tema de um texto. 

D14 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto 

D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 

D12 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

III. Relação entre Textos 

D20 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do  

mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. 

D21 Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. 

IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem 

 para a continuidade de um texto. 

D7 Identificar a tese de um texto. 

D8 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

D9 Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

D10 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

D11 Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto. 

D15 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

D17 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

D18 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. 

D19 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou  

morfossintáticos. 

VI. Variação Linguística 

D13 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Figura 1: Matriz de Referência de Língua Portuguesa. Fonte: <http://portal.inep.gov.br/web/saeb/30>. 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb/30
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Embora a Matriz de Referência não faça menção aos diferentes contextos de leitura, 

é possível constatar elementos que direcionam o ensino da leitura para uma perspectiva 

interacionista. A primeira delas se refere à abordagem que contempla o trabalho com os 

gêneros textuais, considerando os recursos multissemióticos constitutivos dos textos, os 

suportes, as finalidades, os diferentes usos da linguagem. Além disso, há uma incursão nos 

procedimentos de leitura, que viabilizam a aquisição de habilidades relacionadas às 

estratégias para compreensão do texto. Soma-se a essas questões, a proposição de análises 

de cunho associativo, que favorecem não só a comparação, mas também a habilidade de 

construir relações entre fatos, informações e conhecimentos. Por fim, é proposto ainda o 

exercício de identificar e de reconhecer efeitos de sentido a partir de notações gráficas ou 

de recursos linguísticos e de marcas linguísticas. A junção de todos esses aspectos somados 

a uma postura ativa do professor, que mobilize os alunos para o ato de ler, pode favorecer 

um redimensionamento da prática pedagógica, uma vez que as habilidades de leitura 

(identificar e recuperar informação, comparar e contrastar textos, refletir sobre e analisar o 

conteúdo ou a forma, apontar argumentos, avaliar a relevância de recursos expressivos do 

ponto de vista discursivo, moral ou estético) demandam do estudante uma postura ativa 

perante o texto lido e uma articulação com o contexto social. As habilidades de leitura 

descritas na Matriz de Referência desvelam que a concepção de leitura subjacente a essa 

direcionamento do ensino é compatível com uma abordagem interacionista de leitura, pela 

qual, como explica Koch (2005), a compreensão é entendida como uma atividade interativa 

exigente e complexa de produção de sentidos, que se realiza com base nos elementos 

linguísticos presentes na superfície textual e no seu modo de estruturação, requerendo um 

vasto conjunto de saberes, inclusive sobre a sua (re) construção, no interior do evento 

comunicativo. 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho nos propusemos a provocar uma reflexão acerca do tratamento a ser  

dado à leitura em Língua Portuguesa em avaliações escritas em uma perspectiva 

interacionista. Nesse sentido, buscamos discorrer sobre as especificidades da avaliação em 

Língua Portuguesa e, por extensão, da avaliação da leitura. Trouxemos como objeto de 

análise a Matriz de Referência – Língua Portuguesa – Ensino Médio, do Instituto Nacional 

de Ensino e Pesquisa (INEP), que fornece diretrizes para o ensino da leitura em sala de aula. 

A partir das considerações pontuadas ao longo deste texto, consideramos que a avaliação 

da leitura demanda uma abordagem diferenciada nos cursos de formação de professores, 

uma vez que para um redimensionamento das práticas avaliativas, faz-se necessária uma 

revisão das concepções de texto, de linguagem, de compreensão e de avaliação que integram 

o ato de ler na escola, uma vez que toda atividade de leitura deve ser, necessariamente, uma 

ação integradora entre texto e leitor.  
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A VISÃO DOS VOLUNTÁRIOS MEDIADORES SOBRE A LEITURA: UM7 

ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA /IFF-RJ 

 

Maiza Lacerda Ferreira1 

 

Introdução 

    

A Promoção da Saúde tem como base a Carta de Ottawa, de 1986 e a busca da redução das 

iniquidades em saúde, visando o empoderamento dos indivíduos ou grupos (MALTA et al., 

2014). A Constituição de 1988 trouxe modificações importantes a vários setores da sociedade. Na 

esteira de novas modalidades para promover a igualdade de direitos e condições de melhoria de 

qualidade de vida, entre 2000 e 2002, o Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar 

(PNHAH) iniciou ações em hospitais criando comitês de humanização, voltados para a melhoria 

na qualidade da atenção ao usuário (BENEVIDES e PASSOS, 2005). 

Afastando-se de uma visão assistencialista que, efetivamente, não trazia benefícios eficazes 

para os usuários, as políticas implementadas pelo governo visavam estratégias de interferência 

nestas práticas, considerando os sujeitos sociais como incapazes de, coletivamente, transformar 

realidades e a si próprios. Em 2001, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Ano 

Internacional do Voluntariado dando nova dimensão sobre a participação da sociedade perante os 

problemas sociais vigentes (MARTINS, BERSUSA e SIQUEIRA, 2010).  

Nessa linha, o Instituto Fernandes Figueira (IFF), vinculado à Fundação Fiocruz, no Rio 

de Janeiro, implantou o projeto Biblioteca Viva em Hospitais, em 2001, objetivando promover, 

através da leitura de livros de literatura pelos voluntários, um espaço para o desenvolvimento 

da saúde psíquica das crianças internadas ou em atendimento ambulatorial. 

Portanto, visando a entender como a mediação da leitura realizada pelos voluntários do 

projeto Biblioteca Viva do IFF possibilita a melhoria da qualidade de vida das crianças e 

adolescentes, questionou-se: Quem são os mediadores de leitura que atuam no ambulatório de 

pediatria do IFF? Que práticas (ou gêneros) de leitura são realizadas? De que forma a leitura é 

uma ferramenta qualitativa no processo de melhoria na saúde das crianças no ambulatório de 

pediatria do IFF?  

Assim, a seção seguinte apresenta um breve panorama sobre promoção e humanização da 

saúde. À luz de Benevides e Passos (2005), destaca-se a necessidade de reformas no Sistema Único 

de Saúde (SUS), com enfoque sobre a Humanização como estratégia no processo de 

desenvolvimento da saúde (MARTINS, BERSUSA e SIQUEIRA, 2010; CAMPOS, 2000; 

BARROS e PASSOS, 2005), inserindo aí a mediação de leitura para pacientes hospitalizados e/ou 

em ambulatório de pediatria (TEIXEIRA, 2003; MENDES, BROCA e FERREIRA, 2009 e 

MALTA et al., 2014). Também se apresenta o projeto Biblioteca Viva.  

O foco da seção 3 é a concepção de leitura (PALO, 2006 e FERREIRA, 2009).  

Na seção 4, descreve-se a metodologia de estudo adotada e em seguida, a análise dos 

dados. Por fim, são apresentadas as considerações finais. 

 

Promoção e humanização da saúde: algumas palavras 

 

É possível observar problemas sociais na área da saúde, destacando a necessidade de 

sistemas mais abrangentes e eficazes, beneficiando de modo mais efetivo toda a população 

                                                           
1 Universidade Veiga de Almeida. E-mail: maizaletrasuva@hotmail.com. 
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brasileira, garantindo direitos, valores e novos sentidos para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

suas políticas e suas decisões (BENEVIDES e PASSOS, 2005). 

Inserida nas políticas públicas de saúde, a Humanização refere-se às alterações dos 

padrões de atenção e gestão direcionados aos serviços e sistemas na área da saúde, exigindo o 

estreitamento das relações entre usuários, gestores e trabalhadores deste campo. A 

Humanização da saúde relaciona-se com a oferta de um atendimento de qualidade, praticada 

em todas as dimensões fundamentais (MARTINS, BERSUSA e SIQUEIRA, 2010). 

A Humanização é realizada através do princípio da transversalidade que utiliza 

instrumentos e recursos, visando à consolidação das redes, relações e responsabilidades entre 

os usuários, trabalhadores e gestores. Torna-se, assim, possível o direcionamento de estratégias 

e metodologias a fim de serem efetivamente postos em prática, tornando real e corriqueira a 

atenção integral, resolutiva e devidamente humanizada (MALTA et al., 2014). A Humanização 

é o elemento essencial para a prática de ações mais comprometidas e eficazes na produção de 

saúde e aumento da qualidade de vida da população (CAMPOS, 2000).  

A excelência na saúde se alcança somente com a efetuação da Humanização como política 

da saúde, respeitando a existência de diferentes sujeitos envolvidos no processo de produção da 

saúde, construída baseada em inúmeros tipos de relacionamentos, para garantir, a qualidade do 

atendimento aos usuários e também uma infraestrutura adequada, melhores instrumentos 

tecnológicos, profissionais competentes e condições de trabalho (TEIXEIRA, 2003). 

A leitura para crianças no ambiente hospitalar é uma estratégia para melhorar a relação 

entre os pacientes e os profissionais da área da saúde, principalmente, os de enfermagem que 

se mantém em constante contato com eles. Através da mediação da leitura terapêutica, estes 

profissionais são capazes de aumentar os vínculos com as crianças, tornando suas ações mais 

eficazes em seus tratamentos (MENDES; BROCA; FERREIRA, 2009). 

 

Sobre a leitura 

 

A palavra ler vem do latim legere, significa ao mesmo tempo ler e colher, ou seja, a arte 

de colher ideias. No entanto, para colher ideias de uma forma eficiente, em que não seja preciso 

decodificar, é necessário compreender e interpretar, pois tão importante quanto saber o que uma 

palavra significa é compreender as ideias e os pensamentos contidos no texto. 

A leitura é um processo interpretativo através do qual se constrói significados, quer dizer, ler 

é basicamente uma atividade com a qual se constrói e se amplia o conhecimento do mundo. 

A leitura traz benefícios e vantagens, como: fatos, regras e princípios para pronta referência 

e estudo, meios de continuar a educação, aperfeiçoar a cultura e adquirir ampla visão de mundo.  

Kleiman (2013, p. 9 e 38) defende que a “leitura é prazer para os sentidos e abstração do 

mundo dos sentidos [...] fazem parte dela tanto entendido como mal entendido [...], a leitura é 

um processo só, pois as diferentes maneiras de ler são apenas diversos caminhos para alcançar 

o objetivo pretendido”.  

Quando se lê apenas decodificando o texto, exercem-se atividades mecânicas que não 

apresentam correspondência entre significado e sentido. Se esses sinais não se ligam de 

imediato a uma experiência, a uma fantasia ou a uma necessidade do leitor, mas apenas aos 

sentidos e a razão, eles respondem a algo para o qual estavam potencialmente aptos e só então 

se tornarem disponíveis.  

A leitura é uma atividade complexa que é altamente necessária para ter acesso aos saberes 

que fazem parte de uma cultura. O ato de ler ajuda na construção da identidade da criança que 

aprende a se comunicar e interagir com o meio onde vive, favorecendo no crescimento e 

valorizando o seu próprio potencial. É um processo que ajuda a compreender o mundo a partir 
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de uma característica particular do ser humano, que tem a capacidade de interagir com o outro 

através das palavras e, por sua vez, está submetido a um contexto.  

A literatura e a leitura promovem o encontro com o imaginativo e com o processamento 

intelectual, além de contribuir em diversos aspectos da vida futura daquele pequeno ser (PALO, 

2006; RANGEL, 2005). 

A leitura tem um caráter marcadamente social e interativo, visto que os intercâmbios 

comunicativos e os significados derivados deles sempre se originam e tem sentido num meio 

social e cultural determinado. A criança, através das histórias ouvidas na infância e de suas 

primeiras leituras, desenvolve suas capacidades intelectuais e de abstração. Através das 

histórias ouvidas, a criança desenvolve sua capacidade criadora e projeta quadros mentais. 

 

Metodologia 

 

O estudo exploratório de caráter quanti-qualitativo apoia-se em Gil (2008) que considera 

que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido. 

No caso, são vinte e quatro mediadores atuantes no ambulatório, duas horas por semana, 

de segunda à sexta feira, de 07h às 17h. Os informantes foram selecionados junto à 

Coordenadora do Projeto, contatados via e-mail e pessoalmente. Somente quatorze 

responderam ao questionário, nove online e quatro pessoalmente.  

 

Análise de dados 

 

A leitura no ambulatório de pediatria do IFF não tem caráter aferidor. Objetiva 

proporcionar às crianças, aos adolescentes e aos familiares momentos de lazer, promove acesso 

ao livro e o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. 

Quanto ao perfil dos voluntários, constata-se: 

 

Faixa Etária Escolaridade Áreas de atuação 

46 -55 anos - 27% Superior incompleto – 20% Ciências Sociais; Jornalismo; Direito; 

Fonoaudiologia; Pedagogia; 

Administração; Engenharia Elétrica e 

Eletrônica e Educação.  

56 -65 anos – 27% Superior completo – 30% 

66 – 75 anos – 46% Possui Especialização – 40% 

 Formação variada – 10% 

 

Quanto ao que os motivou na escolha do trabalho voluntário no IFF, os mediadores 

relataram: possibilidade de fazer parte de uma equipe vitoriosa que trabalha em prol de uma 

melhora, tendo como alvo o ser humano, em especial, a criança; a solidariedade e a 

possibilidade de ser útil; a proximidade da residência e o horário compatível com suas 

atividades profissionais, além de ser na área de saúde, acrescido ao fato de gostarem de ler e a 

humanização do atendimento do processo hospitalar através da leitura; 

Questionados sobre os benefícios da leitura, citaram que: ela pode oferecer às crianças e 

adolescente um benefício imediato que é tornar agradável e mais ameno o tempo de espera; 



A VISÃO DOS VOLUNTÁRIOS MEDIADORES SOBRE A LEITURA: UM7 ESTUDO DE CASO NO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.387-392, SET.DEZ.2016 391 

além de despertar o interesse pelos livros, desenvolver os sentidos, a imaginação e o raciocínio 

das crianças e adolescentes, também traz o benefício de estimular a criatividade, o sonho, o 

aprendizado e aguçar a curiosidade no conhecimento das palavras e da escrita.  

Assim, torna o ambulatório mais humano e agradável, com a possibilidade de interagir 

com outras crianças, através das histórias lidas, ajudando inclusive na alfabetização. A criança 

esquece que está em um hospital, amenizando o cansaço da espera, socializando mães e filhos, 

promovendo a diversão e não a exaustão 

Os mediadores foram unânimes em afirmar o quão gratificante é o trabalho voluntário e, 

especialmente no IFF, pela organização e acolhimento no que se dispõe a fazer. Sentem-se 

emocionados em relatar passagens de suas dedicações com as crianças e perceberem o efeito 

positivo de suas ações. 

 

Considerações finais 

 

Constatou-se que as crianças e jovens atendidas no IFF passam por um momento de 

fragilidade física, emocional e, por vezes, cognitiva. A leitura demonstrou oferecer ao ouvinte 

o prazer do texto e a possibilidade de imaginar, diminuindo, por algum momento, as incertezas 

impostas pela doença. 

A análise dos dados coletados permitiu que se confirmasse a hipótese de que os 

mediadores, ao estabelecerem o contato com as crianças, são capazes de formar vínculos fortes 

e duradouros. Ao mediarem o processo de leitura, eles são capazes de contribuir para que os 

pacientes superem os obstáculos e desafios dos tratamentos sofridos, aceitando os 

procedimentos hospitalares. 

Foi possível traçar as práticas de leitura mais usuais através da identificação dos gêneros 

textuais mais comuns entre os voluntários. Percebe-se que a receptividade para conto de fadas, 

poesias, lendas, livros com imagens atrativas e educativos estimulam o desenvolvimento da 

criança. 

Verifica-se que, dentre outras qualificações, o prazer pela leitura, a solidariedade, a 

cultura e a possibilidade de aprendizado, tanto para as crianças quanto para os próprios 

mediadores, foi um ponto comum e importante. 

Constata-se que os voluntários tem um envolvimento afetivo com as crianças do IFF, 

dedicando seu tempo e suas habilidades com altruísmo e amor. Alguns afirmam que a troca 

afetiva com os pacientes gera confiança neles próprios e na família, deixando-os satisfeitos com 

o resultado de seu trabalho e a sensação de missão cumprida.  

O trabalho realizado pelos mediadores no IFF tem fundamental importância, uma vez que 

contribui para a formação de uma nova cultura de leitura. O grande diferencial nesse modo de leitura 

se dá pelo inusitado local onde acontece – numa sala de espera de um hospital. 

Essa proposta não termina aqui. Espera-se que outros descubram a importância da 

mediação de leitura em hospitais infanto juvenis. Imagine-se em todos os hospitais em que haja 

criança em estado de carência afetiva fosse oferecido um livro?  
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“UMA IDEIA TODA AZUL”: UMA PROPOSTA DE LETRAMENTO 

LITERÁRIO 

 

Nathalia Bezerra da Silva Ferreira1 

 

Considerações iniciais  

 

Nas escolas de ensino básico, ainda hoje, se observa uma carência de métodos específicos 

para a utilização do texto literário em sala de aula. Se pararmos para refletir sobre a forma como 

estudamos literatura na escola com a forma com a qual nossos filhos estudam ou até mesmo 

com a qual abordamos em sala de aula, chegaremos à conclusão de que pouca coisa mudou.  

 Essa pouca inovação em metodologias, podemos inferir, é uma das razões pelas quais 

pouco que se tem conseguido realizar nesse âmbito de forma efetiva. Cosson (2006) sugere 

ações que sejam realizadas por meios mais sistemáticos para a formação de leitores de textos 

literários, uma vez que:  

 
É necessário que sejam sistematizados em um todo que permita ao professor 

e ao aluno fazer da leitura literária uma prática significativa para eles e para a 

comunidade em que estão inseridos, uma prática que tenha como sustentação 

a própria força da literatura, sua capacidade de nos ajudar a dizer o mundo e a 

nos dizer a nós mesmos (COSSON, 2006, p. 46) 

 

A formação de leitores pela perspectiva do letramento passa pelo princípio de que a leitura 

é uma ação que se dá cognitiva e socialmente. Se em vários contextos, podemos observar a 

leitura como uma atividade solitária, Cosson (2006) propõe que as ações sejam realizadas como 

forma de experiência com o texto literário. Devemos, assim, deixar de lado as atividades com 

a literatura como método de avaliação. Ao fazermos do ato de ler uma ação coletiva, 

direcionamo-nos para a criação de uma comunidade de leitores. 

Aguiar e Bordini (1988) já evidenciavam a ausência de métodos no ensino da literatura 

na escola. Chamavam a atenção também para o fato de que os meios pelos quais o ensino se 

pautava suprimiam a criatividade dos alunos, focando sempre em atividades repetitivas. Esse 

panorama desfavorável acarreta que as metas com as leituras não são alcançadas. Mesmo 

quando professores buscam formar leitores, acabam indo por um caminho que faz o trabalho 

inverso.  

Nesse sentido, é importante ressaltar que:  

 
(...) O imprescindível é que tais experiências permitam ler também o mundo, 

suas infinitas possibilidades de existência, e possibilitem a inclusão dos 

indivíduos em uma comunidade de leitores que os ajude a ampliar, através da 

palavra, as formas de reagir a este mesmo mundo, enriquecendo-o. 

(MORAES, 2014, p. 34). 

 

A proposta realizada com base na sequência didática, busca dar conta dessa relação do 

aluno com o texto, influenciando em um contato mais profundo com a leitura, com o intuito de 

despertar o prazer pela leitura, contribuindo, desse modo, com a formação do leitor na escola. 

Dessa forma, proposta que apresentaremos a seguir, mostra-se como uma atividade em que o 
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professor pode se basear, mostrando que o ensino de literatura na escola exige um compromisso 

do professor, deixando de lado a improvisação.  

 

Apresentação da proposta 

 

Para o início do trabalho com o texto literário em sala de aula é imprescindível que o 

professor de língua portuguesa tenha em mente que esse tipo e texto não deve ser utilizado 

como um meio para abordagens gramaticais e históricas, exclusivamente. O texto literário deve 

ser o centro da proposta com vistas a conseguir criar subsídios para a formação de leitores 

literários que vêm se mostrando como um grande desafio a ser enfrentado pelas escolas e 

educadores.  

A falta de motivação para a leitura, muitas vezes, deriva-se da falta de uma metodologia 

específica para a utilização da literatura em sala de aula. Ao invés de incentivar e apresentar 

leituras variadas, faz-se, por outro lado, um distanciamento do aluno com o texto, criando-se 

entre outras ideias, a noção de dificuldade de compreensão das obras utilizadas. 

O presente trabalho, assim, é baseado na sequencia básica proposta por Cosson (2006), 

tendo como princípio que o letramento literário na escola deve ser trabalhado levando em 

consideração quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. O primeiro passo, 

consiste em motivar o aluno a se envolver com o texto a ser trabalhado. Em seguida a introdução 

apresenta ao leitor o (a) autor (a) e obra. No terceiro passo é realizada a leitura. Por último, é 

proporcionada ao aluno um momento de interação e interpretação com a leitura realizada. Para 

o desenvolvimento desta atividade, foi acrescentado mais uma etapa, a extrapolação, em que o 

professor em parceria com o aluno realiza atividades relacionadas à interpretação do texto lido, 

explorando seus elementos.  

Essa sequência básica é direcionada a alunos do primeiro ano do ensino médio em escolas da 

rede pública de ensino, pois o conto utilizado, Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti, relaciona-

se com o ambiente maravilhoso dos contos de fadas. Esse tipo de história possibilita uma ativação 

de estruturas próprias do gênero que os estudantes já conhecem de histórias clássicas. Entretanto, o 

formato original de Colasanti pode também surpreendê-los, principalmente no que concerne à 

aspectos do cotidiano, como a fugacidade do tempo e a saída dos moldes tradicionais, uma vez que, 

o tão conhecido final feliz das histórias de fadas não é possível no conto.  

Conhecidos então, os princípios norteadores do trabalho, direcionamo-nos, pois, para a 

sugestão de atividades. 

 

Letramento literário: uma proposta didática 

 

O primeiro passo é o de motivar o aluno, de criar um clima adequado para iniciar as 

atividades com o conto. Desse modo, sugerimos que o professor principie a aula com uma 

conversa informal sobre a pressa da vida moderna. Pode-se fazer algumas perguntas, por 

exemplo: Vocês consideram a vida que levam agitadas? Conseguem organizar tudo o que 

precisam fazer? E os planos e ideias que possuem, conseguem acontecer nessa correria? E a 

vida dos adultos, vocês consideram ainda mais conturbada?  

Essas perguntas devem direcionar o aluno para o conteúdo da aula. As respostas que 

poderemos receber são importantes como guia das atividades que acontecerão, mas não há a 

necessidade de uma única e pronta resposta. Podemos, então, abrir um momento para que 

possamos conhecer mais a rotina dos alunos e de suas famílias e fazer com que percebam que 

apesar das diferenças das atribuições de cada um deles e de suas famílias, no geral, todos temos 
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hábitos que cada vez exigem mais do nosso tempo, fazendo assim com que deixemos muito do 

que gostaríamos de fazer como algo secundário e, até mesmo, inexistente.  

Objetivando motivar os alunos a participarem da aula trabalharemos com a música Como 

uma onda, de Lulu Santos. Os alunos ouviriam a música com um vídeo constituído de imagens 

relacionadas a sua interpretação. Após escutarem, o professor perguntaria o que eles acharam e 

sobre o que trata a canção. Vocês conhecem outra música sobre essa temática? Para 

exemplificar a presença da temática em outras leituras o professor poderia sugerir a música É 

preciso saber viver, de Titãs e autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Segue a abaixo a 

letra da música Como uma onda: 

 
Como uma onda 

Lulu Santos 

 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa, tudo sempre passará 

A vida vem em ondas, como um mar 

Num indo e vindo infinito 

 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu háum segundo 

tudo muda o tempo todo no mundo 

 

Não adianta fugir 

Nem mentir pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

 

Após a motivação, o professor pode apresentar aos alunos a autora do conto a ser 

trabalhado, Marina Colasanti. Para tanto, deve-se evidenciar dados como a biografia da autora, 

principais obras publicadas, temas recorrentes na obra da autora, entre outros. Outro aspecto 

importante para se ressaltar é a teoria do conto maravilhoso. O professor pode apresentar e 

relacionar a escrita de Colasanti com os contos de fadas clássicos.  

Durante esta etapa, é importante que o professor não direcione a leitura do aluno, citando 

temáticas que serão trabalhadas no conto. Inicialmente, é interessante que o educando tenha a 

oportunidade de ler sem direcionamentos para que possa inferir a partir de suas próprias conclusões. 

As inferências do professor deverão ser acrescentadas na etapa de interpretação, depois de ter sido 

lido o poema, sem ignorar as possibilidades de interpretações sugeridas pelos alunos. 

Outro fator relevante é o tempo a ser dado a essa parte da atividade, que não deve ser 

muito longa. O professor precisa compreender que o foco é o texto literário e não dados 

históricos, que podem enfadar os alunos. Dessa forma, essa abordagem deve se estender por, 

no máximo, dez minutos, como forma de conduzir o aluno para o corpo do texto. 

Dando continuidade à proposta, o próximo passo consiste na aproximação do aluno com 

o texto por meio da leitura. Primeiro, propõe-se a leitura silenciosa. Após essa leitura inicial, 

seria feita a leitura em voz alta, que pode ser realizada de duas maneiras: o professor leria o 

http://www.vagalume.com.br/lulu-santos/
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texto em voz alta ou os próprios alunos leriam, dependendo do modo como a turma gosta de ler 

e o de que o professor realiza seu trabalho.  

 A leitura de Uma ideia toda azul seria feita em diferentes etapas a fim de proporcionar 

ao educando um contato maior com o texto. A primeira leitura individual oferece a 

possibilidade de um contato mais íntimo entre o leitor e o texto, em seguida quando o professor 

e/ou alunos realizam uma leitura em voz alta, socializam o texto. Por ser um texto curto, com 

uma página e meia de extensão, pode-se ler em sala, pelo menos, duas vezes.  

 Ao dividir a leitura em partes individuais e coletivas, levamos a leitura para níveis 

diferentes. Inicialmente, teríamos uma leitura solitária, totalmente relacionada entre texto-aluno 

e depois texto-professor/alunos, quando a leitura extrapola esses limites ela torna-se algo 

compartilhado, sai do individual para o social. 

Realizada as leituras necessárias, as atenções devem se voltar para as relações e sentidos 

que podemos extrair do conto. Esse é o momento em que o professor deve estar preparado para 

auxiliar na interpretação da obra literária. Essas leituras dos sentidos do texto podem partir de 

ideias mais gerais, mas que conduzam para níveis mais profundos de compreensão. A 

linguagem do conto possui uma dualidade que deve ser explorada. Apesar da aparente 

facilidade de entendimento, podemos adentar para além do superficial, instigando, então, os 

discentes para os sentidos implícitos que podem ser interpretados por meio das metáforas.  

Como parte da interpretação, pode-se abrir uma discussão sobre a semelhança nas 

temáticas presentes no conto e na música. Será que há como relacionar a ideia azul do rei com 

a mensagem da música de Lulu Santos? Esse momento de estabelecer relações nas leituras 

realizadas em sala é importante pois ressalta que toda a sequência preparada pelo professor 

possui um objetivo pré-estabelecido. Como último passo da sequência, teríamos a extrapolação. 

A extrapolação consiste em estabelecer ligações com a leitura e outras formas de 

linguagens. Busca-se, dessa forma, criar relações da leitura com contextos, contribuindo para 

que haja uma ampliação dos horizontes evidenciados pelo texto. Como atividade, sugerimos a 

simbologia das cores. Os alunos podem pesquisar no laboratório de informática da escola sobre 

a teoria das cores, focando, principalmente, na cor azul. É relevante compreender essa relação 

para que possamos indagar o porquê da ideia ser azul e não de qualquer outra cor. O fato da 

ideia ser azul sinaliza algum significado ou caracteriza a ideia? O que podia ser a ideia do rei? 

Caso eles fossem reis e rainhas e tivessem uma ideia azul, qual seria ela? Os alunos acreditam 

que essa simbologia das cores pode contribuir para o entendimento do texto?  

Essas atividades, ressaltamos mais uma vez, não se voltam para avaliar o entendimento 

do aluno sobre o texto com a atribuição de uma nota, por exemplo. Elas objetivam criar laços 

entre os alunos e a leitura e fazer com que esses leitores compreendem que a leitura em sala de 

aula deve ser realizada de forma coletiva com o intuito de ampliar os sentidos que cada 

indivíduo encontra no texto. Dessa forma, recomenda-se que essas questões sejam discutidas 

em pequenos grupos e, posteriormente, compartilhadas com os demais. O papel do professor, 

assim, é contribuir como parte da comunidade de leitores na construção de sentidos.  

 

Considerações finais  

 

Formar leitores é um desafio que vem ganhando destaque no cenário acadêmico. Quando 

falamos de escola pública, temos um desafio ainda maior, pois, muitas vezes, é na escola que 

se inicia esse processo de letramento literário. As discussões são muitas, mas precisamos voltar 

nossas atenções para métodos que nos sirvam como base na busca desse objetivo.  

A proposta didática, aqui apresentada, não se constitui um modelo fixo, fechado para ser 

trabalhada em sala de aula. O professor pode fazer as alterações que julgar necessárias, 
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contextualizando-a com o espaço em que atua. Mais do que fórmula imutável, esse trabalho é, 

na verdade, um ponto de partida com o intuito de contribuir para o ensino de literatura, buscando 

uma sistematização que nos norteie para nosso objetivo maior enquanto professores, enquanto 

parte fundamental do desafio que é o processo de formação de leitores.  
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(DES)DOBRAMENTOS DO CELULAR EM UMA VIDA-ESCOLA 

 

Rejane Gandini Fialho1 

Hiran Pinel2 

Janete Magalhães Carvalho 

 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato 

de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios 

Manoel de Barros4 

 

Uma primeira chamada... 

 

Limites, possíveis e sentidos são movimentos que buscamos por meio dessa pesquisa, 

ouvindo pais, professores e alunos a partir de perspectivas que envolvem dobras, enunciados e 

relações entre real/virtual, tendo como base estudos que tomam Deleuze como ponto de 

tangência. O percurso segue a “invencionática” de Manoel de Barros, uma vez que os aparelhos 

celulares tornaram-se mais que objetos de uso permanente, povoam um universo de consumo e 

desejo, de marcas de poder e de classes sociais, de estabelecimentos de vínculos emocionais, 

bem como das angústias de pertencimento ou não a determinados grupos. Se entre os adultos 

esse universo é capaz de impor ou inibir comportamentos, entre crianças e adolescentes essa 

modalidade torna-se um imperativo. Se a dobra exprime a invenção de diferentes formas de 

relação consigo e com o mundo ao longo do tempo, o uso do celular tem possibilitado um olhar 

para esse plano de imanência que se operacionaliza no debate que envolve o espaço escolar. Os 

“meios de confinamento” e sua lógica disciplinar apresentados por Foucault são colocados em 

suspeição quando a vida da escola entra na rede – sejam quais forem os desdobramentos. A 

indústria de consumo investe cada vez mais nesses usuários e no desejo de ter/ser que invade 

nossas experiências. Interessa-nos entender como esses lugares ocupados pelas tecnologias na 

vida social são consolidados no cotidiano escolar, quais sentidos têm sido buscados pela escola 

em relação à chegada do aparelho celular aos espaços escolares, quais têm sido os silêncios, as 

interrupções, as ligações, as mensagens. 

Em 2016 o estado do Espírito Santo enfrentou duas votações no plenário da Assembleia 

Legislativa para que fosse liberado o uso do aparelho celular nas unidades escolares. A primeira 

terminou empatada e, na segunda, realizada um dia após o primeiro pleito, foi revogada a lei 

que proibia o uso de celulares em sala de aula (Lei 8.854/08). A indecisão vinha mesmo da 

complexidade que abarca o tema, bem como das diferentes forças que ali se encontravam para 

o diálogo (ou para a exclusão dele). O ano anterior (2015) fora marcado por diversos episódios 

envolvendo professores, alunos, funcionários de escolas das redes públicas e privadas que, por 

meio do aparelho celular, mostraram à sociedade faces de uma escola até então guardada sob 

sete chaves e infinitos códigos.  
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Participamos em seis escolas de momentos de observação, rodas de conversa com alunos, 

pais e professores e apresentamos neste trabalho traços dessas reflexões tendo como referência 

pensamentos de Gilles Deleuze. Delimitamos nosso corpus com alunos de idade entre 11 e 16 

anos, embora observações sobre crianças menores tenham chamado bastante nossa atenção para 

um outro grupo de reflexões.  

No conceito de enunciado de FOUCAULT (1993) buscamos alguns desdobramentos para 

essa conversa: “o enunciado instala-se ao mesmo tempo no sonho e na realidade, na ficção e no 

saber, estando nesta hesitação entre duas condições do enunciado o ponto de fuga, a linha de 

transformação do pensamento”. Se prosseguirmos por este raciocínio, podemos pensar o uso 

do celular no território escolar nesse entrelugar; nem vítima, nem vilão, apenas existência e 

possibilidade. Apostamos em caminhos no campo de investigação que nos fazem transitar na 

existência de pulsantes vidas tecnológicas que se fazem e refazem no tempo/espaço do 

conhecimento sistematizado também pela escola. As tecnologias e suas relações com o contexto 

escolar, e em especial o celular - tomado como ponto de reflexão neste trabalho, exprimem 

ideias centrais do pensamento deleuziano para as dobras que passam por ações como traçar, 

inventar, criar, relacionar, dizer e não dizer, dobrar-se e, essencialmente, (des)dobrar-se, achar-

se um e encontrar-se no outro. 

A dinâmica das tecnologias no espaço escolar, a multiplicidade proposta e as 

possibilidades que levam à fuga de controles são acontecimentos indigestos à escola tal como 

vem sendo vivida. Foi necessário trazer ao ordenamento jurídico uma questão que caminha por 

entre redes de conhecimentos e devires que, permitindo o Estado ou não, formarão experiências 

de aprendizagem. 

 

Nossos grupos... 

 

O grupo de alunos foi composto por estudantes com idades variando entre 11 e 16 

anos. Além da observação em sala, foram realizadas conversas nos horários de entrada, 

saída e nos intervalos. Duas rodas de conversa sistematizadas reuniram os estudantes para 

reflexões sobre o uso do celular. A maioria dos pais/responsáveis que participaram das rodas 

de conversa estabelecem com as tecnologias uma relação de uso, de “tirar proveito” do que 

pode ajudar. É perceptível nas falas apresentadas o quanto ainda não pensamos as 

tecnologias como modificadoras de uma vidaescola. Esse é também o pensamento de vários 

professores. 

Entre os professores temos opiniões diversas acerca do celular na escola. Se por um lado 

temos profissionais céticos, apesar do pouco tempo em sala de aula, por outro temos educadores 

completamente encantados. A maior dificuldade parece mesmo girar em torno do equilíbrio 

entre os modos de ser e estar na escola. A relação de poder, de definições de donos para o 

conhecimento foi realmente estremecida com as tecnologias e o celular aproxima esse desafio 

da unidade escolar haja vista a facilidade de acesso a esse tipo de aparelho. 

Apresentamos aos grupos o desafio de relacionar-se com o mundo a partir do seu corpo, 

em vivências concretas com diferentes parceiros e em distintas linguagens – estando entre essas 

linguagens algumas experiências com o celular. Tomamos como base nesta primeira etapa três 

princípios fundamentais para o desenvolvimento das atividades: Éticos (autonomia, 

responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 

culturas, identidades e singularidades); Políticos (direitos de cidadania, exercício da criticidade 

e respeito à ordem democrática) e Estéticos (sensibilidade, criatividade, ludicidade e liberdade 

de expressão nas diferentes manifestações comunicativas). 
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Nossas redes... 

 

A partir dessas vivências foi possível perceber que o celular é visto majoritariamente 

como ferramenta e ainda não entra na conversa com pais e professores como modo de vida, 

como parte de um corpo que funciona com a tecnologia e também além dela. Os celulares 

constituem-se como dispositivos de práticas discursivas e não discursivas, nas mais diversas 

formas de lidar com essa tecnologia, seja para mensagens de texto, de imagens, vídeos, áudios, 

efemeridades. A partir desses movimentos refletimos sobre o fato de essa tecnologia poder atuar 

tanto para a manutenção quanto para a liberação de novos fluxos. A multidão (muitas vezes 

relacionada à rede de alunos) não consegue existir sem o conceito de conexões e o uso dessa 

rede acabou atuando como força externa que “apimenta” o pensamento.  

Faz-se importante pensar na noção de conjunto, de comunidade cooperativa (NEGRI, 

2003, p. 46) que envolvem a presença (ou seria onipresença?) do celular em sala de aula. Para 

Negri, está esta relação sustentada por redes de saberes, fazeres e poderes nas quais se 

manifestam a capacidade das “populações” de assumirem as condições biopolíticas da própria 

existência. O celular traz o comum para dentro da escola por meio de uma relação com os outros 

que vivemos nos mais diversos espaços e isso nos possibilita experiências com um currículo 

para além da burocratização, um currículo que pulsa e se movimenta potencializando o que há 

de cooperativo em nossa inteligência.  

Relações de narrativas com o celular não são auto-centradas e possibilitam uma 

vidaescola como permanente processo de negociação. Uma vidaescola com diferentes 

intensidades, sempre dentro e fora (fita), o que acaba sendo colocado sob suspeição quando os 

gestores escolares promovem a sacralização do celular como aquilo que foi expropriado do uso 

comum no espaço escolar. Seguindo essas linhas de fuga e de articulação, prosseguimos com o 

pensamento deleuziano para refletir sobre os lugares que ocupamos (professores e tecnologias) 

nesse percurso da aprendizagem escolar. Pela própria natureza do pensador com quem 

dialogamos não seria uma boa escolha definir esses lugares como se fixos fossem, sem 

entrelaçamentos, rupturas, agenciamentos. Diante disso, buscamos investigar a participação do 

que KOHAN (2002, p. 157) chamou de “uma permanente "preocupação" do pensamento 

político: a vontade de poder das maiorias”.  

Nosso encontro seguinte levou aos participantes esses questionamentos. Como resistir? 

É preciso resistir? A que estamos resistindo? Com quais estratégias? Fez-se então um 

movimento rumo ao devir, à imanência. Não é mais uma discussão entre o bem e o mal, entre 

usar e não usar, entre o permitido e o proibido. As tecnologias seguem para um plano de 

imanência, configuram-se como possibilidades que compõem o espaço escolar e por ele são 

compostas. Caracterizam-se pela incompletude nas ligações, são voláteis ao tempo, 

reconfiguram as relações, desestabilizam os pensamentos lineares porque estabelecem redes 

diversas, compõem o que temos como impessoal e singular. 

Se por um lado a possibilidade de pesquisa é apontada como relevante fator em defesa da 

liberação do uso do celular no espaço escolar, por outro as situações que levaram diversas 

pessoas ao constrangimento são apontadas como fator negativo. Faz-se, então, um 

estranhamento que produz uma abertura para a sensibilidade, um movimento de produção de 

verdades que precisa considerar sentidos possíveis para chegar a possibilidades de 

aprendizagens. A experimentação em uma vidaescola está intimamente atrelada às aberturas 

aos possíveis, aos possíveis usos, aos possíveis fazeres, aos possíveis seres que se constituem 

também com fazeres diversos.  

A discussão sobre as tecnologias não pode mais chegar às escolas como assunto 

transversal. Uma cartografia marca escolavidatecnologias no mesmo espaçotempo, indicando 
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referentes de uma lógica existencial que se produz no próprio movimento, animado pelas 

lógicas das intensidades. Por não serem lineares, as ações que movimentam o celular na escola 

não vêm como representação do que já está ali presente, mas como capacidade de desviar. Nesse 

sentido, o pensar as tecnologias no espaço escolar, e neste caso específico – o celular, não deve 

ser uma postura isolada da representação que as tecnologias têm na constituição do humano, 

daquilo que nos potencializa como aprendentes – independente de ocuparmos posições de pais, 

professores ou alunos, conforme KOHAN ( 2002, p. 126) nos põe a pensar. 

Lembrando Derrida, podemos refletir acerca de diferenças entre desconstruir e destruir e, 

assim, analisar como a tradição é capaz de frear um curso de desconstrução tão importante às 

construções curriculares. O que se trouxe à escola por meio da designação curricular já não é 

suficiente para garantir possíveis, impõe uma série de nós ao definir linhas que delimitam 

dimensões muito estreitas para o conhecimento, para as linguagens, para os afetos/afecções. 

Deleuze nos diz: fluxo não é fixo. E o celular no espaço escolar pode constituir fluxo, 

movimento, desconstrução de espaços consolidados em detrimento do respeito às diferenças, 

ao humano, ao outro que se faz conosco. Nesta relação com a rigidez fixa das experiências 

curriculares no espaço escolar propomos uma reflexão sobre a chegada de mais esta 

materialidade na vidaescola, uma materialidade perpassada pelo real que nos permite criar 

algumas invisibilidades e outras tantas possibilidades. 

Os espaços são agora co-habitados, conhecimentos são partilhados porque o mundo e as 

enciclopédias estão à mostra. Mas onde está a potência do partilhamento desse conhecimento? 

Da comum ação que nos torna humanos e sensíveis e, também por esse motivo, nos leva a 

caminhos de infinitas e possíveis aprendizagens. O conteúdo escolar é um valor em si mesmo 

e pode ser reificado se conseguirmos produzir um coletivo aprenderensinarviver que nos 

evidencia negociações e nos possibilita desterritorializações importantes no caminho escolar. 

Quais seriam, então, os sentidos vivenciados pela comunidade escolar ao “permitir” o aparelho 

de celular no espaço escolar?  

Retomemos Paulo Freire e sua busca pela coerência (1991, p. 59) e temos a 

impossibilidade de controle das realidades pelos modelos que as estruturam, definem e 

explicam. Assim, a interação com o celular na escola não está inscrita em obediências às normas 

e princípios, legislações e decretos, mas no movimento que se faz cotidianamente, 

reconhecendo o outro e trazendo-o para espaços de devires e invenções também no ambiente 

escolar. 
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CRIANÇAS POTENTES, TURBINADAS E GENIAIS: AS PEDAGOGIAS 

SOBRE A INFÂNCIA COLOCADAS EM OPERAÇÃO NO SITE DO 

DISCOVERY KIDS 

 

Luciana Sauer Fontana1 

 

Neste texto, são focalizados o site do canal televisivo infantil por assinatura Discovery 

Kids e, mais especificamente, os artigos postados na seção My Kids - Conectados com seus 

filhos. O estudo aqui apresentado deriva de uma tese de doutorado e objetivou indicar 

"pedagogias" colocadas em operação nesses artigos, voltadas ao gerenciamento das atitudes das 

crianças a cujas mães e pais está endereçada a seção My Kids. 

A tese foi desenvolvida sob inspiração dos Estudos Culturais em Educação, em sua 

vertente pós-estruturalista. Os procedimentos metodológicos para a organização do estudo 

envolveram o mapeamento de temas e dos propósitos abordados nos mais de 200 artigos 

coletados na seção My Kids durante os anos de 2012, 2013 e 2014. Por meio desses artigos (e 

de outras postagens), o site (re)cria um mix de lições que descrevem, exemplificam, delimitam 

e projetam condutas desejáveis paras as crianças que vivem nos dias atuais. A My Kids, 

mediante seus artigos, coloca em pauta práticas também veiculadas em outras mídias, em que 

experts e, mais recentemente, os coaches apresentam - quase sem cerimônias - lições e 

“receitas” para turbinar o desenvolvimento das crianças (e das famílias) para que se tornem 

bem-sucedidas em seus diferentes intentos.  

Ao salientar a importância de estudar esse site, especialmente a seção My Kids, como 

uma instância pedagógica operada por uma grande corporação internacional, indico que nesses 

artigos proliferam-se representações textuais e imagéticas que apresentam as crianças como 

potentes, gênios e experts que precisariam de uma “boa escola” e/ou de “pais e mães” 

competentes para permitir que seus talentos e habilidades sejam (todos) “encontrados” e 

desenvolvidos na “potência máxima”. Tais entendimentos não estão presentes só nos artigos 

aqui indicados, mas também em outras produções sob domínio da marca Discovery Kids. Além 

do site estudado, há uma gama de ações processadas/licenciadas sob essa marca: o canal 

televisivo, as redes sociais na Internet, uma infinidade de produtos infantis, além dos eventos 

itinerantes realizados em shoppings centers e em outros locais públicos, envolvendo crianças e 

seus familiares em torno de um diversificado conjunto de propostas que “harmonizam” 

entretenimento, informação e incentivo ao consumo. 

Giroux (2011), Narodowski (2013) e Jenkins (2009) ressaltam os inúmeros sites 

disponibilizados na Internet para crianças (e adultos) atualmente. Como já indiquei, tais 

conexões não apenas implicam estar diante de programas televisivos, sites ou aplicativos 

consumidos no universo infantil, mas também que muitas das crianças (e suas famílias) tenham, 

à sua total disposição, de diferentes modos e ininterruptamente, uma multiplicidade de 

“entretenimentos” idealizados sob medida – por grandes corporações – para serem propagáveis 

e acessados de diferentes modos. Entre eles, estão também os entretenimentos que carregam o 

rótulo de “educativos”, nicho de mercado a que a marca Discovery Kids busca alinhar-se. 

Camozzato e Costa (2013) consideram ser crescente o reconhecimento, no âmbito 

acadêmico, de uma pluralidade de pedagogias em constante atividade na contemporaneidade. 

Essas autoras (Ibidem) salientam, a partir dos estudos que vêm desenvolvendo, que se observa 

um crescente deslocamento do enfoque no ensino-aprendizagem, marcadamente concentrado 

no interior de espaços escolares, para análises e debates que sinalizam o quanto as 
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aprendizagens ocorrem em diversificados espaços e artefatos que circundam, transcendem, mas 

também atravessam a escola (Ibidem). Costa e Andrade (2013) consideram ser as pedagogias 

culturais uma ferramenta importante para que pesquisadores articulem cultura, educação e 

comunicação em estudos que objetivam problematizar modos de constituição de sujeitos do 

tempo presente. 

Aqui, neste texto, apresento pequenos recortes e teço considerações sobre cinco artigos 

coletados na My Kids que organizei em duas categorias principais, são elas: Formando crianças 

potentes, inteligentes e geniais e Bebês turbinados, musicais, leitores e com pendores para a 

matemática. 

 

Formando crianças potentes, inteligentes e geniais 

 

Focalizo a seguir o artigo intitulado Genius hour estimula alunos a criar seus próprios 

projetos2. Ressalto, inicialmente, que a expressão “Genius Hour”, escrita em inglês, além de 

figurar no título do artigo, nomeia também o projeto de ensino proposto (e apresentado) nessa 

postagem. Resumindo, a proposta contida no artigo postado na My Kids destaca que uma hora 

de dedicação semanal de um aluno, orientado por um professor, seria suficiente para estimular 

seu interesse/gosto pelo conhecimento, bem como para fazer eclodir sua criatividade com 

“força total”. Os argumentos do texto são reforçados pela imagem inserida no artigo de um 

menino loiro de óculos comumente usados por adultos, que, ao posar com o dedo indicador 

sobre o queixo, assume uma expressão frequentemente associada a sujeitos qualificados como 

“inteligentes”, “questionadores”, correspondendo a um dos estereótipos utilizados para 

representar “cientistas” em histórias em quadrinhos e em animações televisivas. Aliás, um balão 

desenhado em giz na lousa, posicionada ao fundo da imagem, sobre a cabeça do menino, parece 

contribuir para a consolidação do estereótipo de “menino inteligente/pensante”. 

Podem-se ver, na transcrição feita a seguir, argumentos que dão destaque ao método 

apresentado, o qual, como o artigo salienta, já foi aplicado com sucesso nos Estados Unidos, 

despertando habilidades “excepcionais” nas crianças, quando o professor se posiciona 

“adequadamente” como um facilitador/promotor desse sucesso. Diz o texto extraído do artigo 

Genius Hour: 

 

Hoje, o objetivo de um número crescente de escolas não é formar alunos passivos, que se 

limitam a repetir o que ouvem nas aulas, mas jovens capazes de propor, debater e, 

sobretudo, questionar. Essa visão se alinha com um programa denominado Genius Hour, que 

teve excelente repercussão nos Estados Unidos e poderia gerar bons resultados nas escolas 

latino-americanas. 

[...] O professor atua como um facilitador nesse processo fornecendo ferramentas 

necessárias para organizar as tarefas e solucionar possíveis conflitos. 

 

O método, que pretende produzir gênios “até mesmo na América Latina”, afirma, então, que 

a única regra é comprometer-se com o projeto escolhido por apenas uma hora semanal. Defende-se 

a ideia de ser a criança aprendente e genuinamente inteligente, somente necessitando ser 

“adequadamente motivada”, incentivada e corretamente estimulada para render os “melhores 

frutos”, sendo função dos professores apresentar possibilidades para que tais potencialidades 

“floresçam” e façam “eclodir” crianças “inteligentes”, “bem-sucedidas” e “geniais”, objetivo 

ressaltado enfaticamente no artigo por meio dos textos e imagens empregadas. 

                                                           
2 Disponível em: <http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/genius-hour-estimula-alunos-a-criar-seus-

proprios-projetos/>. Acesso em: 10 maio. 2014. 

http://http/www.gallitzvi.com/2/post/2012/06/what-is-genius-hour.html
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/genius-hour-estimula-alunos-a-criar-seus-proprios-projetos/
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/genius-hour-estimula-alunos-a-criar-seus-proprios-projetos/


CRIANÇAS POTENTES, TURBINADAS E GENIAIS: AS PEDAGOGIAS SOBRE A INFÂNCIA... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.403-407, SET.DEZ.2016 405 

Em outro artigo postado na My Kids, com o intrigante título Criança X Estudante 

Universitário: quem é mais inteligente?3, as capacidades cognitivas das crianças novamente 

são o foco. Embora o título convide o leitor a interrogar-se sobre uma questão específica – quem 

seria mais inteligente, uma criança ou um universitário? –, no corpo do texto, está afirmado 

explicitamente que as crianças, graças à sua capacidade intuitiva e curiosa na resolução de 

problemas básicos de álgebra, são mais inteligentes do que um universitário. 

É interessante registrar que, na imagem que acompanha o artigo, quem reina sozinho 

como “vencedor” do embate anunciado no título é um sorridente menino. Como na imagem 

anteriormente referida, ele também utiliza como adereço principal um enrome óculos com 

armação preta, bem característicos do universo adulto; o menino posa com “ares” de 

superioridade ao olhar “por cima dos óculos”, atitude essa que parece extrapolar a função 

primeira deste objeto. Tais imagens e textos são apenas alguns dos tantos disponíveis nos 

artigos divulgados na seção My Kids que acenam para o destaque e a centralidade concedidos 

a uma prestigiada “inteligência/esperteza” das crianças em detrimento da dos adultos. 

 

Bebês turbinados: musicais, leitores e com pendores para a matemática 

 

Apresento, a seguir, excertos do artigo intitulado Incorporação precoce das relações 

espaciais4, que segue uma abordagem análoga à dos artigos anteriormente comentados, sendo 

que o foco agora diz respeito à estimulação de ações que permitam a compreensão das relações 

espaciais pelos bebês, porém operada pelos familiares cotidianamente. Reproduzo abaixo um 

excerto do primeiro parágrafo do artigo, no qual está afirmado que: 

 

Os primeiros conhecimentos matemáticos estão ligados ao conceito de espaço. Por isso, é 

importante estimular o reconhecimento dessas relações desde a primeira infância. Sugerimos 

aqui algumas ideias para que você possa treiná-las com seus filhos nas experiências 

cotidianas. [grifos meus] 

 

A imagem inserida no artigo é bastante representativa do que nele está proposto – o bebê 

vestido com roupas coloridas que aprende a subir a escada sem auxílio de um adulto está tanto 

dominando essa habilidade específica, que envolve relações espaciais, quanto sendo estimulado 

a desenvolver-se adequadamente para alcançar o ápice da escada, que representaria o seu 

“futuro”. E esse é um dos modos pelos quais ele poderá tornar-se uma criança cognitivamente 

competente. Ao longo do artigo, os pais e mães são estimulados a empenhar-se incansavelmente 

para fazerem “desabrochar” no cotidiano as estruturas mentais apropriadas à aprendizagem não 

apenas das relações espaciais que antecedem a compreensão da Matemática, mas igualmente 

de outras habilidades, tais como a linguagem, o gosto pela música, etc., como os demais artigos 

postados no site sugerem.  

O mote do próximo artigo que comento, intitulado Hábito da leitura5, também tem como 

alvo essa busca pelo desenvolvimento permanente e pautado pela estimulação precoce no 

ambiente familiar. Seu foco está em inculcar o hábito da leitura. A imagem contida no artigo 

apresenta um bebê olhando um livro e sendo abraçado por sua sorridente família. Todos estão 

sentados no chão e apoiados em uma mesa baixa, repleta de livros coloridos. A mãe ocupa o 

                                                           
3 Disponível em: <http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/criança-x-estudante-universitario>. Acesso em: 20 

out. 2014 
4 Disponível em: <http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/incorporação-precoce-das-relações-espaciais />. 

Acesso em: 8 jun. 2014. 
5 Disponível em: <http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/pais/artigos/o-hábito-da-leitura/>. Acesso em: 8 jun. 2014. 
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centro da imagem – ela segura um livro e parece dar atenção a uma outra criança 

simultaneamente. Já o pai, posicionado à esquerda da imagem, parece estar apenas 

acompanhando essa cena, que reproduz “uma alegre” situação de leitura no ambiente 

doméstico. A imagem representa um “produtivo” momento de leitura ou de contação de 

histórias para as crianças pequenas em uma família que segue parâmetros modelares – 

heterossexual e branca – e que parece estar realizando tudo o que está sugerido no texto do 

artigo. A cena representa uma situação de “tranquilidade e afetividade”, reforçando a ideia de 

que estas “são condições” importantes para que o prazer da leitura seja incorporado pelas 

crianças, situação igualmente salientada em outros sites, programas televisivos e materiais 

publicitários destinados à orientação familiar ou à educação de crianças. 

Voltado a estimular outra habilidade, o artigo intitulado Benefícios da música6 incentiva 

a aprendizagem dessa arte desde a mais tenra idade, indicando os benefícios de educar os filhos 

por meio da e para a música. Tal como nos artigos anteriores, também nesse se estabelece uma 

idade preferencial para o aprendizado da música, conforme se observa no excerto a seguir: Uma 

criança de três anos já pode começar a brincar com os sons, uma atividade divertida que 

estimulará o desenvolvimento de sua sensibilidade auditiva e visual. 

O artigo ainda ressalta que há muitas metodologias inovadoras que possibilitam uma 

“rápida aprendizagem” musical, salientando, no entanto, que resultados mais efetivos decorrem 

de a iniciação começar nos primeiros anos de vida. Agora, está ressaltado no artigo que, a partir 

dos dois anos de idade, os alunos entregam-se à apaixonante aventura de tocar piano, 

violoncelo, flauta ou violino. 

É oportuno, mais uma vez, indicar que, no caso dos artigos aqui comentados, se 

evidenciam representações de uma criança “muito bem educada”, “naturalmente” talentosa para 

a música, leitura e matemática, etc. Sobressaiu-se, ainda, nos artigos estudados, o recorrente 

emprego de palavras, tais como, precoce, futuro, dinâmico, divertido, exemplo, inteligência, 

gênio e resultados. Veiga-Neto e Lopes (2011) demonstram que, por meio de um manancial de 

textos de autoajuda propagados atualmente, diferentes práticas culturais têm sido trazidas às 

nossas vidas sem cerimônia, como se fossem legítimas e, em si mesmas, não problemáticas. 

Expressões, tais como melhor, maior felicidade e futuro mais promissor, circulam livremente, 

sem maiores preocupações, em diferentes espaços midiáticos. Já as pedagogias encontradas na 

My Kids estruturam-se por meio de esquemas explicativos e saberes que naturalizam alguns 

particulares modos de ser criança e, acima de tudo, de tornar-se um adulto “genial” e “bem-

sucedido”.  
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O ENSINO DA LEITURA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

MEDIAÇÃO, SENTIDOS E REFLEXÕES 

 

Marinaide Lima de Queiroz Freitas 1 

Adriana Cavalcanti dos Santos2 

 

Palavras introdutórias 

 

O contexto da prática de leitura que analisaremos neste artigo consistiu-se na abordagem 

do poema: “Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, em sala de aula de pós-

alfabetização, de uma escola municipal situada em Maceió. A referida aula faz parte do banco 

de dados do Observatório Alagoano de Leitura na Educação de Jovens e Adultos (EJA), cujo 

projeto denominou-se: A leitura e a formação de leitores no Estado de Alagoas: estudo e 

intervenção de alfabetização em educação de jovens e adultos (2011/2014)3. 

A pesquisa acima referida organizou-se em três momentos. No primeiro, diagnóstico 

das aulas de leitura. No segundo, vivenciamos sessões de reflexão sobre a prática de 

leitura observada, seguida de sessões de estudo sobre temáticas oriundas das necessidades 

linguísticas surgidas, e, por fim, no terceiro o retorno às observações.  

Dentre as aulas observadas, escolhemos a do poema em foco, com a curiosidade para 

compreendermos de que forma a professora encaminhou o contextum da aula de leitura, a partir 

da escolha de um texto literário, assim problematizamos: quais sentidos foram produzidos pelos 

alunos na leitura do poema por meio da mediação pedagógica da professora? Este artigo é tecido 

a partir dos diálogos sobre, a priori, a leitura do texto literário na EJA, e, a posteriori, sobre as 

interações e a construção dos sentidos no contexto da leitura do poema Quadrilha.  

 

Da escolha do texto à mediação pedagógica 

 

A mediação de uma prática de leitura que “não se limita ao ato de apresentar o texto ao aluno 

e lhe informar que a leitura é importante” (BARBOSA, 2013, p. 237). Mas, dá-se por meio da 

interação dialógica entre os sujeitos (professor e estudantes) no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, concordamos com Vygotsky (1995) ao mostrar que o processo de aprendizagem, 

por sua natureza complexa, resulta na/da interação dos sujeitos, por meio do diálogo estabelecido 

na relação entre eu e o outro nos processos discursivos historicamente situados.  

Nas práticas de leitura escolares “pensar o professor como mediador da relação do estudante 

com o texto, e através deste com o(s) seu(s) autores, é já afirmar um ponto de vista sobre a 

aprendizagem: ninguém aprende a ler sem debruçar-se sobre textos” (GERALDI, 2010, p. 25).  

A Professora Dácia4 escolheu mediar a leitura do poema:  

 
QUADRILHA 

 

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 

que não amava ninguém. 
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João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond de Andrade  

 

A escolha do referido poema, segundo a nossa interlocutora, foi motivada pelo propósito 

de se os seus alunos “[...] conseguiriam ler. Tinha nomes que eram familiares: nome próprio, 

que eu vinha trabalhando” (FALA DA PROFESSORA NA SESSÃO REFLEXIVA). A 

professora tinha a preocupação em avaliar o nível de leitura dos alunos, como também a 

possibilidade de retomada do trabalho com o componente curricular “nomes próprios” e para 

ela o referido poema deveria possibilitar a interação autor-texto-leitor-mundo5a partir da 

atribuição de sentidos a serialização dos desencontros amorosos, no referido poema.  

O reconhecimento dos diferentes níveis de leitura de um texto pelos alunos não implicou 

em propor atividades que atendessem à especificidade dos sujeitos da EJA, como socializou a 

professora Dácia: “Eu vou ser sincera, não consigo trabalhar com duas atividades ao mesmo 

tempo. Se eu der uma atividade determinada: leitura do poema, eu poderia pedir para elas 

escreverem qualquer coisa relacionada ao poema e outros fizessem apenas a leitura”. Expõem-

se, assim, os limites do saber/ fazer e ser professor de leitura na EJA, que podem ser, ou não, 

(res)significados em contextos de formação continuada nos loci das escolas (SANTOS, 2014). 

Enquanto espaço de criação de novas relações entre teoria-prática (IBIAPINA, 2008), 

dialogamos com a professora Dácia sobre a relevância do planejamento da aula proposta: 

 
Penso [durante o planejamento] nos procedimentos que alguns [autores] falaram: 

a questão da leitura de mundo. Depois, a leitura para trabalhar o estudo do poema, 

a questão mais do conhecimento [...] Eles [alunos] vêm para escola e fazem aquela 

relação do conhecimento científico. Quando eu faço essa escolha dos textos, na 

verdade, estou pensando o que cabe mais para eles. Eles ainda estão no nível 

inicial de leitura, eu tenho procurado os textos mais fáceis. Talvez de Carlos 

Drummond não tenha sido tão fácil porque tem a palavra ‘Quadrilha’. [...] (FALA 

DA PROFESSORA NA SESSÃO REFLEXIVA) 

 

A interlocutora demonstrou que, mesmo que tenhamos dialogado sobre as concepções de 

língua e de linguagem, de texto e de sentidos (GERALDI, 2003; KOCH, 2006), seus objetivos 

são mediados pelo nível de leitura dos seus alunos, ou seja, pelo que ela conseguia perceber em 

sua prática. A seleção dos gêneros para a leitura também são definidos pelo seu julgamento do 

que é um texto fácil ou difícil de ser lido.  

O diálogo sobre a natureza e a complexidade de uma determinada prática de leitura, embasada 

numa ou noutra concepção de língua e de linguagem, precisa se dar de forma contínua, por meio 

de um processo de reflexividade sobre a prática. No depoimento da professora há o reconhecimento 

dos conhecimentos de mundo dos alunos; a inserção da prática de leitura compartilhada; e a 

despreocupação com a exploração dos aspectos estruturais do texto.  

 

Das interações à construção dos sentidos mediados pela professora 

 

Se a cada leitura, “O que já foi lido muda de sentido, torna-se outro. É uma forma de 

troca” (GOULEMOT, 2009, p. 116), na tentativa de possibilitar a interação autor-texto-leitor-

                                                           
5 A palavra “mundo” metaforicamente está sendo entendida, por nós, como a representação dos saberes socio-

históricos construídos na condição em que se existe (SANTOS, 2014). 
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mundo, a professora, didaticamente, fez a retomada da aula do dia anterior, com o propósito de 

continuar o trabalho com o poema e de possibilitar que os alunos atribuíssem novos sentidos ao 

texto. No momento inicial da leitura, a professora Dácia, comunica aos alunos que vai iniciar a 

aula de leitura: 

 

Fragmento 1  

 
PROFESSORA DÁCIA - Olhem só, ontem a gente trabalhou um texto. [...] 

ALUNO 1 - Do papagaio. 

PROFESSORA DÁCIA - [...] Também trabalhamos o do papagaio. Então, 

nós vamos retomar hoje outro texto. Qual o nome do outro texto?  

ALUNO 2 - Foi do São João. 

ALUNO 2 - Foi o da Lili? 

ALUNO 1 - Mas, tinha alguma coisa a ver com o São João. 

ALUNO 2 - Tinha a ver com quadrilha.  

PROFESSORA DÁCIA - Primeiro, eu disse o título do texto: Quadrilha. Eu 

perguntei o que significava QUADRILHA. E alguns disseram “bandido” e 

outros disseram “São João”, “é uma dança”. É verdade, essa palavra tem esses 

dois significados. Tanto pode significar quadrilha/bandido, como pode 

significar quadrilha, uma dança típica junina. [...] 

 

A continuidade do diálogo sobre o poema, como demonstrou o fragmento, inicia-se com 

a retomada do assunto abordado no texto. No entanto, por desconhecer as intenções do autor, 

as hipóteses se constroem, na ocasião do levantamento dos conhecimentos prévios, a partir do 

que os alunos e a professora pensam sobre o gênero, com base em suas experiências cotidianas, 

distanciando-se da compreensão da intenção do autor, no entanto construindo outros sentidos.  

O sentido da palavra “quadrilha”, embora tenha sido comentado pela professora, não foi 

suficiente para a retomada do texto com o intuito de mostrar para os alunos que a quadrilha é 

uma dança de pares que se defrontam e executam movimentos contrários estando enfileirados 

em oposição ao outro. Assim, um sentido claro atribuído à palavra “quadrilha” poderia ter dado 

pistas para uma melhor compreensão do poema pelos alunos. 

No fragmento 2, a professora Dácia tenta por meio da mediação levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o título do poema: 

 

Fragmento 2 

 
PROFESSORA DÁCIA - No caso, [...] tem a quadrilha que eu falei, 

bandidagem. Mas, o outro significado de quadrilha, festa junina, na dança 

quadrilha. Como é a dança da quadrilha?  

ALUNO 3 - Grupo. 

PROFESSORA DÁCIA - O que os grupos faziam?  

ALUNO 3 - Ensaiam. 

ALUNO 4 - Dançam forró. 

PROFESSORA DÁCIA - Como eles dançam? 

ALUNO 7 - Em roda. 

PROFESSORA DÁCIA - O que mais? 

ALUNO 8 - Em filas. 

ALUNO 7 - De vestido.  

PROFESSORA DÁCIA - Quem são as pessoas que dançam na quadrilha? 

ALUNO 1 - Homens e mulheres. 

[...] 
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A discussão sobre o título do texto não avançou. E foram poucos os alunos que 

participaram e que atribuíram sentidos à atividade. Sobre a interação no momento da leitura a 

professora faz a reflexão: “Talvez, não esteja trabalhando a curiosidade para leitura. Eu faço o 

lance somente do título. Vou questionando o que eles acham que tem no texto. [...] Aquela 

curiosidade, realmente, eu não tenho feito”.  

Como os alunos não conseguem estabelecer a relação entre o título e o texto, o diálogo 

continuou: 

 

Fragmento 3 

 
PROFESSORA DÁCIA - Eu quero saber se o título “O papagaio Congelado” 

tinha a ver com a história?  

ALUNO 1- Tinha. 

PROFESSORA DÁCIA - [...] Se Drummond escolheu o título e se ele tem a 

ver com o texto. 

ALUNO 1 - Eu acredito que tem, porque tem o casamento matuto. 

ALUNO 8 - O texto também tem casais.  

PROFESSORA DÁCIA- O que aconteceu com esses casais? 

ALUNO 3 - Se separaram. Alguns não deram certos, um queria um, outro 

queria outro.  

ALUNO 3 - O nome já está dizendo, não é? 

PROFESSORA DÁCIA - Tem a ver um pouco com a dança da quadrilha. 

Quem escreve poema tem sua forma de pensar, e nós temos a nossa. Para 

Drummond, o tema quadrilha tinha a ver com o poema porque existiu a troca 

de casais.  

[...] 

 

A professora tentou por meio da mediação pedagógica estabelecer a relação título-texto. 

Para ela, essa relação estaria justamente no fato de que na quadrilha existe a possibilidade de 

troca de casais. No fragmento 3, é possível perceber que “compreender é, essencialmente, uma 

atividade de relacionar conhecimentos, experiências e ações, movimento interativo e negociado 

(MARCUSCHI, 2008, p. 250). 

Dado o exposto, inicia-se o segundo momento da leitura do texto escrito – leitura do 

poema, neste contexto, a professora fixa o cartaz com o poema escrito no quadro-negro. Dando 

continuidade, a professora faz a oralização do poema com os alunos, ajudando-os na 

decodificação. A metodologia utilizada pela professora reforça a constatação de que os alunos 

não têm contato com o texto antes da oralização. Esse fato, de certa forma, interfere na prática 

de leitura.  

Ao concluírem a leitura/decodificação do poema, a Professora Dácia reinicia o momento 

do diálogo sobre o texto seguido de uma proposta de atividade – montagem do texto, como 

podemos observar no extrato: 

 

Fragmento 5 

 
PROFESSORA DÁCIA - [...] E hoje nós daremos continuidade ao trabalho 

com o poema. [...] Eu trouxe o texto para vocês organizá-lo na sequência. Só 

que vocês não vão olhar para o poema. Aliás, qual é o verso que vem primeiro? 

Qual verso que vem depois? [...] Nós vimos que nesse texto [...] houve 

desencontros amorosos, cada um tomou um rumo diferente. [...] Nós 

poderíamos ver agora o que poderia ter acontecido com essas pessoas 
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diferentes. Tipo, o João foi para onde? Foi para os Estados Unidos. Por que 

será que ele foi para os Estados Unidos? Ele amava quem?  

 

Fica demonstrado que houve descontinuidade na proposta, uma vez que a professora 

Dácia informou aos alunos que ordenariam o poema a partir da distribuição dos versos 

desordenados. No entanto, deixa essa proposta de lado e propõe a produção oral de outros 

destinos para os personagens dos poemas.  

Na sequência da aula, a professora encaminha a atividade: “Vou entregar, mas vocês não 

vão olhar o texto. Eu vou tirar o texto do quadro e vocês vão tentar montar na ordem que o texto 

aconteceu” (PROFESSORA DÁCIA). Como podemos constatar, a proposta da professora está 

estritamente relacionada à exercitação da habilidade leitora de decodificação e de retomada das 

lembranças sobre a sequência do referido poema. 

 

(In)conclusões colaborativas 

 

Na aula analisada, o outro está do outro lado do rio, aquela (professora) que tem saberes 

docentes, concepções de linguagem, de texto e de sujeito, e de ensino da leitura, que muitas 

vezes se distanciam do nosso olhar sobre as possibilidades de diálogo com e a partir de um 

texto literário, ou não, na escola. 

Os diálogos produzidos durante a aula analisada, motivados pela mediação da professora, 

demonstraram que os alunos por meio de pistas linguísticas e de seus conhecimentos prévios 

foram atribuindo sentidos ao texto “Quadrilha” sobre: contextos de separação entre casais, 

memórias dos trajes típicos de uma quadrilha, coreografia da dança e, também, pelo sentido 

polissêmico da palavra quadrilha. Assim, na mediação de uma prática de leitura, o dialogismo 

possibilita a construção de sentidos do e/ou a partir do texto. 

O estudo mostrou que a prática de leitura instancia-se não somente como espaço de 

mediação pedagógica e produção de sentidos sobre o texto, mas como momento privilegiado 

de diálogo e reconstrução de saberes docentes. Uma vez que a ação do professor mediador é 

imprescindível na/para a formação do leitor do mundo e da palavra e, consequentemente, 

institui-se como espaço formativo e de formação de/para quem media. 
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HISTÓRIAS DE LEITURAS DE FUTUROS PROFESSORES: ALGUMAS 

REFLEXÕES 

 

Mariângela Dal Bianco Garcia1 

 

Buscamos, com base em estudos nas áreas da História Cultural e de Formação de Professores, 

contextualizar a leitura na vida de graduandos de Pedagogia que frequentam uma Instituição de 

Ensino Superior privada, localizada em uma cidade do interior do Estado de São Paulo, resgatando 

memórias e histórias de suas práticas de leituras para, assim, conhecer suas experiências e vivências 

como leitores e a relação destas com a sua formação e futura atuação profissional.  

A partir de discussões embasadas nos estudos de Chartier (2011; 1999) e Tardif (2002), 

dentre outros pesquisadores, a investigação caminha por histórias de leituras de estudantes de 

Pedagogia, cada qual com uma trajetória (tais como: pessoal, familiar e profissional), 

caracterizando sua formação como educador. 

Observamos as aulas do 1º e 3º anos de Pedagogia durante aproximadamente um mês, 

para criar o vínculo com os alunos. 

Aplicamos 35 questionários no 1º Ano e 34 questionários no 3º Ano. Em seguida, 

entrevistamos 4 alunas do 1º Ano e 5 alunas do 3º Ano. Assim, obtivemos no total 69 

questionários respondidos e 9 graduandas entrevistadas. 

Para melhor contextualização, as leituras são analisadas pela perspectiva social, como 

prática cultural, pois são investigadas numa abordagem a partir da História Cultural, que 

procura romper o paradigma das grandes leituras das personalidades da história e dando 

importância para as leituras dos cidadãos comuns, do dia a dia. 

O foco da pesquisa em questão é identificar práticas de leitura vivenciadas pelos 

estudantes de Pedagogia em diferentes espaços sociais, ao longo da infância, adolescência e 

durante a Graduação, como também verificar dilemas das leituras dos estudantes de Pedagogia 

no processo de entrada para a vida acadêmica e preparação para a vida profissional, na visão 

dos próprios estudantes.  

Sabemos, conforme pontua Freire (1983), que os sujeitos realizam leituras de mundo, 

considerando que estas precedem a leitura da palavra, do código escrito. Nesse sentido, ao 

chegar na Educação Básica, o aluno traz a sua leitura de mundo e esta deverá ser reconhecida 

pelo educador. Em se tratando da leitura da palavra escrita, foco central de nossos estudos, 

pontuamos que há, muitas vezes, uma diversidade de textos lidos pelos educandos e, em muitas 

situações, essas leituras não são (re)conhecidas pela escola. Assim, podemos questionar: o que 

acontece na trajetória escolar que valida algumas leituras e desconsidera outras?  

Diante desses apontamentos, indagamos: e os estudantes de Pedagogia, além de 

realizarem suas leituras de mundo, quais são suas leituras de textos escritos? 

Investigamos as práticas de leitura vivenciadas por estudantes de Pedagogia, refletindo 

sobre a necessidade de (re)conhecê-las no processo de sua formação profissional, fortalecendo 

a significação das suas leituras e, ainda, a importância de intensificar suas práticas no contexto 

da formação inicial. 

Vários questionamentos foram realizados aos estudantes e, neste artigo, apresentamos 

alguns deles para as nossas reflexões: se os alunos gostam ou não de ler, quais gêneros de 

leituras liam antes de cursar Pedagogia e leem durante o curso e quais são os influenciadores 

de suas práticas de leituras. Em nossa pesquisa, de 35 alunos(as) do 1º Ano, 3 escreveram não 

                                                           
1 Mestranda pelo Programa de Pós-graduação em Processos de Ensino, Gestão e Inovação na Universidade de 

Araraquara – UNIARA; Araraquara, São Paulo, Brasil. E-mail: maryangel_rp@hotmail.com. 
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gostar de ler e 32 escreveram gostar. De 34 alunos(as) do 3º Ano, 4 escreveram não gostar de 

ler e 30 escreveram gostar.  

Das 3 graduandas do 1º Ano que escreveram não gostar de ler, 2 escreveram não 

gostar, mas por estar cursando Pedagogia e com os incentivos da Faculdade, o gosto pela 

leitura já estava mudando. A única pessoa do 1º Ano que disse não gostar “pois tem dor de 

cabeça” (Elis2) assinalou também que lia antes de entrar no curso: revistas, receitas 

culinárias e bulas de remédio e, depois de entrar no curso: bulas de remédio, receitas 

culinárias e livros didáticos.  

Do 3º Ano, das 4 alunas que escreveram não gostar de ler, 2 delas afirmam que não 

gostam muito, mas leem quando é preciso; uma graduanda afirma que não consegue ficar 

concentrada lendo por muito tempo algo que não gosta, mas que já leu vários livros de ação e 

terror, assuntos estes que realmente gosta; e a quarta aluna afirma não gostar muito, “porque 

algumas coisas não prende a minha atenção muitas vezes” (Beatriz). Mesmo afirmando não 

gostarem de ler ou não gostarem muito de ler, as quatro alunas escreveram ler antes e durante 

o curso de Pedagogia, gêneros diversos.  

Verificamos que todas as respostas dos(as) alunos(as) que foram contrárias ao “sim” pelo 

gostar de ler, não representam exatamente que não praticam leitura.  

Como vimos, a maioria revela que gosta de ler e os(as) alunos(as) retratam que realizam 

leituras no cotidiano de vários tipos de textos, são eles: revistas, livros de literatura, jornais, 

histórias em quadrinhos, receitas culinárias, bíblia, cartas, dentre outros. 

Consideramos que a leitura deva ser uma prática cada vez mais presente no cotidiano 

dos futuros professores que, dentre várias funções, assumirão papéis de alfabetizadores de 

crianças, jovens e adultos. Consequentemente, também serão os formadores e 

multiplicadores de leitores. 

Por mais que a leitura seja um ato universal, há uma variedade de modelos de leituras, 

formas, práticas, competências. “[...]Cada leitor, para cada uma de suas leituras, em cada 

circunstância, é singular. [...] O que muda é o recorte dessas comunidades, segundo os períodos, 

não é regido pelos mesmos princípios[...]” (CHARTIER, 1999, p. 91). Cada leitura é única e 

precisa ser entendida em um determinado contexto, determinada sociedade. 

Chartier justifica que há um distanciamento dos jovens em relação às leituras, pois o 

que a escola define como “cânone” não são as leituras que os jovens se interessam. “[...]É 

preciso utilizar aquilo que a norma escolar rejeita como um suporte para dar acesso à leitura 

na sua plenitude[...]” (CHARTIER, 1999, p. 104). Assim, a partir do que o jovem se 

interessa por ler é importante estabelecer uma relação e não anulação com estes textos, para 

que haja uma extensão do projeto de leitura e ampliação para textos “[...]densos e mais 

capazes de transformar a visão do mundo, as maneiras de sentir e de pensar” (CHARTIER 

1999, p. 104). 

Dessa forma, nossa pesquisa caminha ao encontro desse pensamento de Chartier (1999), 

visando especialmente neste artigo refletir sobre se gostam de ler, o que liam antes e durante o 

curso, os gêneros lidos e também identificar suas influências, o que motivou e ainda motiva as 

práticas de leituras dos estudantes de Pedagogia. A partir da investigação dessas questões, 

poderemos pensar em possibilidades de ampliação das práticas de leituras, para que cada pessoa 

consiga a partir do que realmente gosta de ler, traçar projetos mais amplos de leituras, sabendo 

de sua real importância. Na tabela que se segue podemos conferir quais são os influenciadores 

das leituras apontados pelos(as) alunos(as): 

 

                                                           
2 Enfatizamos que os nomes das graduandas apresentados neste artigo são fictícios. 
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 1º Ano 3º Ano 

Amigos 4 7 

Escola 22 18 

Família 14 19 

Outros 2 143 

Tabela 01: Influenciadores da Leitura – Questionários elaborados pela autora. 

 

Cada aluno(a) tinha como marcar mais de uma opção na questão dos influenciadores da 

leitura para que fosse possível vermos todas as contribuições para as práticas de leituras na vida dos 

futuros professores, segundo percepção dos(as) próprios(as) alunos(as) durante a Graduação. Tardif 

(2002, p. 61) classifica os saberes dos docentes como plurais e de fontes variadas. 

 
[...]Os diversos saberes dos professores estão longe de serem todos 

produzidos diretamente por eles, que vários deles são de um certo modo 

“exteriores” ao ofício de ensinar, pois provém de lugares sociais anteriores à 

carreira propriamente dita ou situados fora do trabalho cotidiano[...]. 
(TARDIF, 2002, p. 64). 

 

O assunto de formação de professores é complexo e nosso foco é a prática da leitura dos 

estudantes de Pedagogia. Quando Tardif (2002) classifica as origens dos saberes docentes, de 

alguma forma inclui a família, a escola, o curso de formação, saberes oriundos de livros 

didáticos e saberes do trabalho, mesmo considerando que todos os saberes se transformam a 

cada dia com a própria execução do trabalho docente. Podemos dizer que de uma forma bastante 

densa, todas as experiências de vida fazem diferença na formação dos futuros professores.  

Como observamos, os graduandos tem diversas influências nas práticas das leituras, 

alguns inclusive assinalaram mais de uma opção como influenciadores. No 1º Ano, 9% das 

respostas apontaram os amigos como influenciadores de leituras, por terem, por exemplo, “os 

mesmos hábitos” (Fátima) ou, conforme aponta a graduanda Bruna, por “falarem que leram 

algo que me interesse e eu tenha curiosidade de ler também”; 34% das respostas sinalizaram a 

família como influência para as práticas de leituras, apresentando os pais, tios ou irmãos como 

leitores e exemplos para os estudantes; 4% das respostas apontadas como “outros” disseram ter 

sido motivados(as) por si mesmos(as).  

No 3º Ano, 12% das respostas apontaram os amigos como influenciadores de leituras, “os 

amigos indicam leituras” (Cristiane), emprestam livros e por comentarem também; 33% das 

respostas sinalizaram a família como influência para as práticas de leituras, por presenciarem, 

desde pequenos, leituras feitas pelos pais, mães, tios, por ganharem livros na infância ou por 

irmãos fazerem “competições de leituras” (Marina); 24% das respostas apontadas como 

“outros” sinalizam, todas elas, a faculdade como influenciadora das práticas de leituras pela 

importância que tem no curso e na futura profissão. 

Destacamos que há uma grande possibilidade de refletirmos sobre o quão impactante são as 

práticas de leitura influenciadas pela instituição de ensino, já que na pesquisa, 53% das respostas 

dos(as) alunos(as) do 1º Ano elegeram a escola como maior influenciador das práticas de leituras. 

 
Na escola a influência era dos professores para a leitura de seus textos dos 

próprios materiais. Já na faculdade a influência aumentou por serem mais 

textos e pelo projeto de leitura. (Bruna – aluna do 1º Ano de Pedagogia). 

                                                           
3 As 14 entradas referem-se à Faculdade (Questionários preenchidos pelo(a)s aluno(a)s do 3º Ano). 
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No 3º Ano, 31% das respostas dos(as) aluno(a)s sinalizaram a escola como maior 

influenciadora.  

 
Lembro de uma professora que todos os dias lia para os alunos e depois 

escolhíamos outro livro para lermos individualmente para uma roda de 

conversa. Assim fui me interessando pela leitura. (Cristiane – aluna do 3º Ano 

de Pedagogia). 

 

E ainda no 3º Ano, 24% das respostas dos(as) aluno(a)s sinalizaram a opção “outros”, 

explicando ser a Faculdade o influenciador indicado: 

 
Faculdade, porque para se tornar uma professora temos que ler bastante e 

sempre está se atualizando. (Mônica– aluna do 3º Ano de Pedagogia). 

 

Por meio desta pesquisa também conseguimos verificar que durante o curso de 

Pedagogia, as práticas de leituras dos(as) alunos(as) sofreram modificações nos gêneros mais 

lidos, conforme tabela das leituras antes e durante o curso: 

 
 1º Ano - ANTES 1º Ano - 

DURANTE 

3º Ano - ANTES 3º Ano - 

DURANTE 

1º mais 

lido 

Revistas Livros de 

Literatura 

Revistas Livros de 

Literatura 

2º mais 

lido 

Livros de 

Literatura 

Livros Didáticos Livros de 

Literatura 

Revistas 

3º mais 

lido 

Receitas 

Culinárias 

Revistas Histórias em 

Quadrinhos 

(Gibis) 

Livros Didáticos 

4º mais 

lido 

Bulas de Remédio Bulas de Remédio Jornais e Receitas 

Culinárias 

Textos Científicos 

e Jornais 

5º mais 

lido 

Jornais Jornais Bulas de Remédio 

e Cartas 

Receitas 

Culinárias 

Tabela 02: Leituras antes e durante o Ensino Superior – Questionários elaborados pela autora. 

 

Na questão sobre os tipos de leituras que os(as) alunos(as) faziam antes e estão fazendo 

durante o curso de Pedagogia, pudemos notar uma mudança dos gêneros mais lidos tanto no 1º 

Ano, quanto no 3º Ano. As revistas foram as mais apontadas, nos dois anos, como mais lidas 

antes do Ensino Superior, com 27 inserções para o 1º Ano e 28 para o 3º Ano. Para a leitura 

mais indicada durante o curso de Pedagogia, os livros de literatura foram os mais citados nos 

dois anos analisados, com 24 inserções o 1º Ano e 25 para o 3º Ano.  

No geral, os gêneros mais lidos mudaram entre antes do curso de Pedagogia e durante, 

bem como o número de leitores aumentaram e assinalaram práticas de leituras em diversos 

gêneros. Isso porque entre livros didáticos, livros de literatura, textos científicos, histórias em 

quadrinhos (gibis), revistas, jornais, regras de jogos, receitas culinárias, bulas de remédio e 

cartas, tínhamos antes do ingresso no Ensino Superior, no 1º Ano, 114 inserções e, no 3º Ano, 

136 inserções de leituras enquanto durante o curso tivemos, no 1º Ano, 125 inserções e, no 3º 

Ano, 150 inserções de leituras. 

Entendemos que as práticas de leituras sejam fundamentais para a rotina de qualquer 

docente. O assunto pesquisado é bastante denso e complexo. A nossa intenção é poder 



HISTÓRIAS DE LEITURAS DE FUTUROS PROFESSORES: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.414-418, SET.DEZ.2016 418 

contribuir de alguma forma com a contextualização das leituras nas trajetórias de vida de futuros 

professores, resgatando memórias e histórias de práticas de leituras para conhecer suas 

experiências e vivências como leitores e a relação destas com a sua formação e atuação 

profissional. Estas reflexões das histórias de leituras dos alunos de Pedagogia tem o intuito de 

compreendê-las, valorizá-las para ampliar as suas possibilidades como leitores e futuros 

formadores de alunos da Educação Básica. 
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