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ESCOLAS DE FRONTEIRA E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES 

 

Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia1 

 

Introdução 

 

O presente relato de pesquisa ocorreu a partir de nossa participação entre os anos de 2014 

e 2015 no PEIF (Programa Escolas Interculturais de Fronteira) criado pelo Ministério da 

Educação do Brasil (MEC) em parceria com os Ministérios dos países do Mercosul. O objetivo 

do Programa é a instalação de escolas interculturais bilíngues de fronteira, a fim de construir 

laços de cooperação, solidariedade e convivência harmoniosa entre os habitantes da fronteira.  

O projeto desenvolveu-se na região de fronteira dos estados do Paraná e Santa Catarina com 

a Argentina e teve como objetivo acompanhar a formação de professores a partir de suas práticas 

pedagógicas interculturais na perspectiva de estimular o desenvolvimento de ações baseadas na 

pedagogia de projetos. Trata-se da construção coletiva entre professores do Brasil e da Argentina, 

a fim de desenvolverem projetos comuns para serem aplicados nas escolas dos dois países.  

Para tanto, houve a necessidade de investigarmos a constituição das escolas e suas práticas 

educativas nos municípios que compõem essa região para então investir paralelamente no processo 

de formação de professores. As cidades envolvidas foram: Santo Antônio do Sudoeste (PR) e o 

município argentino de San Antonio, localizado na província de Misiones; Barracão (PR) 

conurbada com Dionísio Cerqueira (SC) e a cidade de Bernardo de Irigoyen (Argentina).  

Consideramos que o projeto oportunizou conhecer e fazer parte das experiências e 

práticas docentes para melhor qualificar os alunos em formação nas licenciaturas que 

participaram do projeto; dar visibilidade ao processo de formação de professores em uma 

perspectiva que conceba as relações histórico-sociais, econômicas e culturais. A partir desse 

estudo foi possível verificar as características próprias de cada área de fronteira, pois em cada 

lugar as relações sociais e culturais se dão de forma adversa. No caso dos municípios da 

chamada Tríplice Fronteira (Barracão PR, Dionísio Cerqueira SC e Bernardo de Irigoyen) há 

um contato mais intenso entre os habitantes, as marcas linguísticas do português e do espanhol 

se mostram claramente na fala dos indivíduos, além disso, as relações de parentesco são muito 

mais comuns e isso tem um reflexo direto nas escolas fronteiriças. Por outro lado nos 

municípios de San Antonio (Argentina) e Santo Antônio do Sudoeste PR isso já não ocorre. Os 

limites naturais acabam se tornando também um divisor social e cultural. Há uma clara linha 

divisória entre brasileiros e argentinos e a dificuldade de desenvolver um trabalho pedagógico 

não excludente é mais difícil de ser desenvolvido.  

 

Experiências de ensino-aprendizagem compartilhadas na fronteira 

 

Em 2014 a primeira ação do projeto foi a organização e realização do I Encontro 

Intercultural do PEIF - Paraná, Santa Catarina e Misiones que ocorreu nos dias 20 e 21 de 

fevereiro de 2014 no Campus de Realeza, da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS. 

Nesse evento participaram os professores e gestores das escolas envolvidas no projeto do Brasil 

e da Argentina, professores da Universidad Nacional de Misiones - UNaM e docentes da UFFS. 

Nessa ocasião foi possível nosso primeiro contato com os diferentes participantes do projeto 

para discutirmos coletivamente a proposta pedagógica do PEIF para o corrente ano. O objetivo 

                                                           
1 Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus de Realeza, Paraná, Brasil. E-mail: ronaldo.garcia@uffs.edu.br. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_%28Argentina%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Misiones
mailto:ronaldo.garcia@uffs.edu.br
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do encontro foi desenvolver a metodologia da Pedagogia de Projetos que orienta as ações do 

programa. Para tanto, organizamos diferentes atividades que envolviam sensibilização, 

trabalhos em grupo, leituras coletivas, apresentação das diretrizes e dos documentos oficiais 

que institui o programa no âmbito dos países do Mercosul, e momentos de confraternização que 

propiciaram maior vínculo e comprometimento com a proposta intercultural. 

Nas reuniões posteriores decidimos organizar duas equipes de trabalho constituídas por 

professores da UFFS, juntamente com alunos bolsistas, voluntários e tutores para atuar nas 

cidades de Dionísio Cerqueira (SC) e Bernardo de Irigoyen (Argentina); Santo Antônio do 

Sudoeste (PR) e San Antonio (Argentina). As ações desenvolvidas pelas respectivas equipes 

estão norteadas pelos eixos temáticos que estabelecemos no projeto: ações e intervenções 

pedagógicas em escolas de fronteira; infância, alteridade e interculturalidade; aspectos 

linguísticos na fronteira; educação especial-inclusiva; libras; língua espanhola; a construção de 

repertório didático em ciências naturais; a construção de repertório didático em expressões 

artísticas e orientação pedagógica. 

Tendo em vista as peculiaridades do projeto, a equipe de trabalho de Santo Antônio do 

Sudoeste (PR), da qual fazemos parte, promoveu um encontro na Escola Municipal Pedro dos 

Santos, nessa cidade, no final do mês de março de 2014, entre os professores da Argentina e do 

Brasil. Naquela ocasião a escola estava em processo de planejamento e nos ofereceu a 

oportunidade de discutirmos com eles as atividades que seriam desenvolvidas ao longo do ano 

letivo de 2014. Como as escolas de Santo Antônio do Sudoeste e San Antonio ingressaram 

recentemente no PEIF elas ainda não haviam desenvolvido as atividades do “Cruce” que 

envolve o deslocamento de professores da Argentina para o Brasil e vice-versa. Em função 

disso, entendemos que nesse período seria oportuno iniciarmos uma discussão conjunta sobre 

as diferentes possibilidades das metodologias da Pedagogia de Projetos, numa perspectiva de 

instrumentalizar os docentes a vislumbrarem novas formas de trabalho pedagógico. 

Logo nas primeiras reuniões de formação com os professores, especialmente do Brasil, 

percebemos que havia muitas dificuldades e dúvidas sobre a pedagogia de projetos e sua 

metodologia. A opção pelo desenvolvimento de projetos pedagógicos é uma das características 

do PEIF como uma das principais ferramentas para incentivar a cooperação entre os educadores 

e as comunidades educativas envolvidas, a cooperação fronteiriça e um meio de superar os 

entraves ao contato e aprendizado. 

A pedagogia de projetos tem como proposta um novo sentido à pesquisa como princípio 

educativo e científico e o papel ativo do aluno como sujeito da aprendizagem e do professor 

como orientador na construção dos saberes. A primeira atividade junto aos professores das 

escolas de fronteira foi apresentar a metodologia do trabalho com projetos e suas diferentes 

etapas que envolviam: a) problematização com base na realidade; b) planejamento da pesquisa; 

c) execução da Pesquisa; d) análise e discussão dos achados na pesquisa; e) apresentação dos 

resultados e f) avaliação da pesquisa (HERNANDEZ e VENTURA, 1998). 

Nas primeiras reuniões, envolvendo os professores da Argentina e do Brasil, após uma 

discussão sobre as relações entre as cidades de Santo Antônio do Sudoeste e San Antonio 

verificou que o contato entre elas era essencialmente comercial e quase nada no que diz respeito 

ao conhecimento mútuo. Embora vivessem muito próximos, muito pouco os brasileiros 

conheciam sobre os argentinos e o contrário também era verdadeiro. É interessante observar 

que mesmo nos intervalos das atividades de formação os professores de ambos os países quase 

não se falavam entre si. 

A fim de quebrar essa “barreira” os próprios membros do grupo se propuseram a desenvolver 

um projeto em suas respectivas escolas que tivesse como temática a história das duas cidades. A 

ideia era envolver toda a comunidade escolar na realização de pesquisas, levantamento de fontes, 
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excursão por locais históricos e a realização de um evento final em que as escolas envolvidas fariam 

uma exposição dos trabalhos produzidos para as comunidades de ambos os países.  

Durante o ano de 2014 havia reuniões quinzenais em cada uma das escolas envolvidas. 

Esses encontros tinham por objetivo a formação continuada na área de ciências para os 

professores atrelada à metodologia da pedagogia de projetos e também a discussão sobre o 

andamento do projeto a respeito da história das cidades da fronteira. Nessas ocasiões os 

docentes tinham a oportunidade de trazer suas conquistas e avanços, mas também as 

dificuldades enfrentadas, as incertezas, as frustrações e os dilemas que envolviam deixar a 

segurança dos métodos tradicionais de ensino e adotar uma proposta ainda desconhecida do 

ponto de vista da aplicação em sala de aula.  

Como forma de registrar todo o desenvolvimento do trabalho foi acordada com os 

docentes a confecção de um portfólio artesanal no qual eles poderiam registrar todas as tarefas 

desenvolvidas, as dúvidas, as observações feitas após a aplicação de uma atividade dentro e 

fora da sala de aula e outras anotações que achassem pertinentes. Cada professor teria a 

liberdade de apresentar seus portfólios da forma como desejassem. Alguns inovaram inclusive 

adotando suportes diferentes como pano e madeira para a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos ou a produção de pequenos vídeos. 

Todos os professores da escola do Brasil participavam das formações e das reuniões, já na 

Argentina o grupo dos envolvidos no projeto era menor, devido à forma diferenciada de 

organização do ensino na Argentina. Apesar disso havia o pleno empenho da direção da escola nas 

atividades de formação e no trabalho dos professores. O envolvimento da direção das escolas, bem 

como de professores que desempenharam um papel de liderança foi fundamental para o 

desenvolvimento do projeto que na prática se constituía em uma primeira experiência com a 

metodologia. Futuramente esse trabalho irá orientar a realização do “Cruce” em que os professores 

de ambos os países desenvolverão atividades específicas de um possível projeto comum. 

Entre as atividades desenvolvidas na escola de Santo Antônio do Sudoeste temos as 

oficinas de ensino de ciências. No início procuramos conhecer um pouco da prática de sala de 

aula. As professoras e professores foram convidados a falar um pouco daquilo que desenvolvem 

com seus alunos no que diz respeito ao ensino de ciências. No entanto, verificamos que as 

exposições orais eram muito gerais e diziam pouco do que efetivamente era realizado. Depois 

de algumas insistências de nossa parte alguns começaram a revelar algo mais de suas 

experiências. Diante disso, decidimos desenvolver oficinas que iniciassem uma conversa sobre 

a Pedagogia de Projetos a partir de algumas provocações que suscitassem dúvidas, 

questionamentos, debates para a possível construção de uma proposta coletiva com a escola.  

Nas cidades de Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen as escolas que participam do PEIF 

vivenciam a experiência a partir da metodologia da Pedagogia de Projetos, entretanto, a mediação 

por parte dos docentes da Universidade ocorre de forma diferenciada a de Santo Antônio, uma vez 

que a escola já está vinculada ao programa há cinco anos. Nessas escolas ocorre o “Cruce” todas as 

terças e quintas-feiras pela manhã e à tarde - os brasileiros ministram aula EM e não DE português 

aos alunos argentinos e os professores argentinos ministram aula EM espanhol e não DE espanhol 

aos alunos brasileiros. Alguns professores são contratados especificamente para trabalhar no PEIF 

e outros dobram atividade em suas salas de aula e no projeto. 

A atividade em Dionísio Cerqueira compreende a orientação dos professores que fazem 

o “Cruce”, no que diz respeito ao planejamento e execução de todas as etapas da proposta a 

partir da Pedagogia de Projetos (HERNANDEZ e VENTURA, 1998).  

O trabalho com a escola, no ano de 2014 teve início no mês de março, no qual realizamos 

um encontro de formação em Dionísio Cerqueira, onde se localiza a escola brasileira, em que 

foi reunido professores brasileiros e argentinos com o intuito do planejamento das atividades 
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que irão acontecer durante o ano de 2014. Nesse encontro os gestores das duas escolas, também 

se fizeram presentes. No primeiro momento das atividades foi organizada uma dupla de 

professores mediadores da universidade responsável em acompanhar o trabalho das professoras 

do primeiro ao terceiro ano e outra dupla de professores para acompanhar as professoras do 

quarto ao quinto ano do ensino fundamental. 

Poder refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem é fundamental em nossa proposta 

de trabalho, pois as professoras envolvidas no projeto se esforçam para planejar, desenvolver e 

avaliar o mesmo, juntamente com os professores mediadores oriundos da universidade, no qual 

coletivamente, por meio de um processo colaborativo e formativo encontram uma alternativa 

de encaminhamento para melhor conduzir o processo. A metodologia de trabalho desenvolvida 

nas escolas favorece o processo de formação permanente dos (as) professores (as) participantes 

(as) da proposta, pois possibilita a ação-reflexão-ação. 

 

Conclusão 

 

O projeto envolve docentes de diversas áreas do saber (educadores, químicos, biólogos e 

linguistas) que poderão contribuir para enxergar o objeto de estudo por diferentes prismas, 

ampliando assim a complexidade do tema e suas múltiplas relações. O envolvimento dos discentes 

das licenciaturas com o projeto é essencial em uma instituição que pretende formar profissionais 

críticos e atuantes como docentes da educação básica. A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/1996) 

afirma que a formação dos profissionais da educação deve priorizar a articulação entre teoria e 

prática. Além de converter-se em um dos fundamentos da formação dos futuros profissionais da 

educação que irão atuar nos diferentes níveis e modalidades da educação. 

É preciso que os conteúdos convertidos em problema sejam historicamente relevantes, 

seja no âmbito humano, social e/ou natural e ambiental, para que os processos investigativos 

nos aproximem progressivamente da compreensão da realidade. Partindo dessa lógica, ressalta-

se a proposta de trabalho por projetos apresentada pelo educador espanhol Fernando Hérnadez, 

em seu livro “A organização de currículo por projetos: o conhecimento é um caleidoscópio” 

(1998) uma possibilidade de prática pedagógica que visa à ressignificação do espaço escolar, 

transformando-o em um espaço vivo de interações e promovendo uma nova perspectiva para a 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem, pois, a aprendizagem, nessa ordem salta 

de um simples ato de memorização para a lógica do conhecimento construído em estreita 

relação com os contextos, no qual, conhecer e intervir na realidade não se encontra dissociados. 

Na mesma ótica, ensinar não assume mais a lógica de repassar conteúdos prontos. 
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MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O CASO DO SUDOESTE 

DO PARANÁ (1950-2000) 

 

Ronaldo Aurélio Gimenes Garcia1 

 

Introdução 

 

A presente pesquisa leva em conta a relevância da formação de professores, bem como 

da importância da memória dos profissionais da educação como essencial para pensar 

estratégicas teóricas e práticas. A investigação busca contribuir para compreender a história da 

educação da região Sudoeste do Paraná. Utilizando-se da metodologia de pesquisa qualitativa. 

Foi selecionado um grupo de pessoas a serem entrevistadas, as quais eram professores 

aposentados ou ex-gestores dispostos a fazer um relato oral gravado em áudio, buscando 

rememorar sua trajetória de formação e sua constituição enquanto docente da Educação Básica.  

Pelos relatos podemos observar que a maioria dos docentes provinha de uma condição de 

pobreza, percorriam grandes distâncias para conseguir estudar e muitos frequentaram colégios 

confessionais. Outro ponto muito destacado nas entrevistas era o importante papel que os 

docentes desempenhavam nas comunidades onde atuavam, pois eram tidos como autoridades. 

A maioria dos pesquisados se constituiu enquanto professores na prática de sala de aula. Assim, 

entre erros e acertos, criavam estratégias para trabalhar com os alunos as quais se constituem 

em importantes subsídios para se pensar a docência no contexto do sudoeste paranaense 

especialmente entre os anos de 1950 e 2000.  

A escolha desse período se deu devido a ocupação recente desta região que até os meados 

do século XX era motivo de disputa entre brasileiros e argentinos. Pelos relatos coletados e 

pelos documentos até aqui reunidos percebe-se que havia uma preocupação com a educação 

das crianças. No entanto o grande obstáculo eram as distâncias e a falta de professores. Jovens 

recém-formadas que viviam próximo a capital do estado dificilmente iriam se submeter a 

condições precárias de trabalho.  

Por esse motivo houve o convite às pessoas das comunidades que demonstravam 

dominar, ainda que precariamente, alguns aspectos da leitura, da escrita e do cálculo para 

assumir as escolas tanto nas pequenas cidades como no campo. Grande parte dos professores 

sem formação específica para a tarefa que desempenham acabava por improvisar e buscar em 

meio a suas dificuldades formas de desenvolver o trabalho pedagógico a eles confiados. Nesse 

processo alguns, mesmo que com grandes dificuldades, conseguiram retomar os estudos e 

concluíram os cursos enquanto lecionavam. 

 

História, educação e memória  

 

A pesquisa educacional das últimas décadas do século XX vem apresentando uma rica 

diversidade de temas, abordagens e métodos de investigação, além disso, cada vez mais um 

intenso diálogo com outras áreas do conhecimento permitiu ao pesquisador vislumbrar novas 

possibilidades de interpretar as experiências educacionais inseridas em diferentes espaços e 

tempos. Houve um significativo avanço da pesquisa etnográfica que influenciada pelos métodos 

de investigação da antropologia permitiu ao pesquisador estabelecer uma nova relação com seu 

objeto de pesquisa. Antes, pela forte influência do positivismo, predominava a ideia de uma 
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imparcialidade entre o objeto e o pesquisador que na prática não havia. Foi questionando estas 

concepções e propondo novas possibilidades de pesquisa que surgiu a pesquisa qualitativa. 

Pensar sobre os processos de formação docente implica no trabalho de investigação sobre 

as memórias de professores e gestores que de alguma forma vivenciaram experiências de 

escolarização, e que embora mantivessem relação com as políticas nacionais de educação, 

possuíam fatos e singularidades que revelam muito do contexto histórico, social, político e 

econômico local e regional. Como afirma Lelis (2001) o estudo sobre os saberes docentes é 

muito recente no Brasil, pois teve as primeiras publicações sobre o tema na década de 1990. 

Grande parte desses estudos foi influenciado por trabalhos de autores como Antônio Nóvoa 

(1995), Tardif, Lessard e Lahaye (1991) que chamam a atenção para a importância da 

experiência que os professores constroem ao longo de sua trajetória docente envolvendo 

elementos de diferentes naturezas espaçotemporais. 

Para a identificação dos diferentes fatores de ordem pedagógica, social, política e cultural que 

influem na condição do “ser professor” é importante um trabalho que busca registrar as memórias 

dos docentes que vivenciaram diferentes projetos de formação (inicial e continuada) e experiências 

que acumularam ao longo de suas trajetórias. Os saberes construídos ao longo de sua vida 

profissional são indicadores que trazem novos subsídios para pensar a formação na região sudoeste. 

O grande problema deste tipo de pesquisa é valorizar um ou outro aspecto e deixar de 

lado outras questões importantes, como priorizar os impactos sociais e políticos e deixar de 

abordar a dimensão do pedagógico ou vice-versa. Como lembra Lelis (2001): “Se estas questões 

podem contribuir como bússolas em nossas pesquisas, certamente será a experiência prática e 

concreta, com a ajuda do passado que nos ajudará a buscar novos objetos, novos problemas, 

novos idiomas pedagógicos” (p. 54). 

O trabalho de campo resultou em dez relatos gravados em áudio com professores aposentados 

e ex-gestores das cidades de Realeza e Santa Izabel do Oeste, ambas localizadas na região Sudoeste 

do Paraná. No momento das entrevistas buscou-se um clima em que o colaborador ou colaboradora 

se sentisse á vontade para buscar em suas memórias lembranças de sua formação (inicial e 

continuada), bem como de suas práticas como professores. As entrevistas foram semiestruturadas, 

com um pequeno roteiro norteador. Antes da coleta dos relatos, os possíveis depoentes eram 

previamente contatados e indicavam a disposição ou não de colaborar com a pesquisa.  

 

Formação e inserção na docência 

 

Devido a escassez de registros históricos sobre a educação na região Sudoeste elegeu-se 

a História Oral como forma de construir fontes alternativas. Desta forma, além de valorizar as 

narrativas de pessoas que ajudaram a construir a educação nessa parte do Paraná, nos permitiu 

dar voz a indivíduos que no anonimato de suas funções tiveram um papel significativo na 

implantação das escolas e ocupação desta região. Verifica-se assim uma crescente relevância 

do papel do indivíduo no processo social e abertura crescente ao uso de fontes orais. Como 

mencionou Ferreira: 

 
A força da história oral, todos sabemos, é dar voz àqueles que normalmente 

não a têm: os esquecidos, os excluídos ou, retomando a bela expressão de um 

pioneiro da história oral. Não se pode esquecer que, mesmo no caso daqueles 

que dominam perfeitamente a escrita e nos deixam memórias ou cartas, o oral 

nos revela o "indescritível", toda uma série de realidades que raramente 

aparecem nos documentos escritos, seja porque são consideradas "muito 

insignificantes" - é o mundo da cotidianidade - ou inconfessáveis, ou porque 

são impossíveis de transmitir pela escrita (1998, p. 27). 
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A fim de preservar e resguardar os interesses dos e das colaboradoras desta pesquisa, seus 

nomes dos não foram mencionados no texto do trabalho. Por esse motivo para identificá-los 

optou-se pelo uso de codinomes relacionados ás flores da região (Hibisco, Três Marias, Manacá 

da Serra). A escolha se deu aleatoriamente para marcar o discurso dos participantes.. 

De uma maneira geral os docentes relataram sérias dificuldades para estudar desde a 

infância. Filhos de agricultores e pequenos proprietários que tinham os filhos como essenciais 

para o trabalho no campo, a escola não era vista como uma prioridade, salvo alguns casos. Para 

os poucos que buscavam estudar, para além da escola elementar, as dificuldades eram grandes. 

Como era o caso das longas distâncias a serem percorridas para chegar até a instituição escolar, 

a pobreza e a falta de recursos dos pais forçavam aqueles que quisessem estudar a buscar 

alternativas diversas e principalmente a ausência de instituições públicas na região. 

 
[...]o professor passava a cavalo na casa do meu pai... [...] em 1957[...] Eu 

devia ter 11 anos, fomos de caminhão nuns quinhentos mais o menos. Lá era... 

que nem quartel só a única diferença e que a gente rezava tinha hora pra tudo 

e tal. Agente terminou o quinto ano na época era quinto ano em Vila Flores 

dai pra você passa pro ginásio, você fazia o curso de admissão tinha que 

prestar um exame se tu passasse... Se não, ficava no quinto ano de novo. Ai a 

gente ia pro ginásio na época... Veranópolis fiz na época, era primeira, 

segunda, terceira serie do ginásio. De lá eu fui pra Vacaria... Vila Ipê. Ai 

fizemos o a quarta serie que seria a oitava hoje. Dai fizemos mais dois anos 

de segundo grau. Era o científico, era só o que existia na verdade na época ai 

tivemos um ano em Garibaldi de noviciado [...]Ai depois de lá fomos pra 

Amaral... Amaral a gente terminava o segundo grau. Ai fomos pra Ijuí que era 

a faculdade de Filosofia. E nos fizemos em três anos que a gente estudava 

sábado de manhã e sábado de tarde também... Dai fizemos em três anos. Para 

eu ser padre eu tinha que ir fazer Teologia em Porto Alegre na época, mas dai 

eu resolvi sair (Hibisco). 

 

Bom, a escola que eu estudei era colégio particular de freira, mas eu não estava 

lá num colégio vocacional, eu estava num colégio que as famílias que tinham 

um pouquinho mais, que podiam encarar (risos), eles colocavam as filhas lá 

no colégio das irmãs na cidade de Palmas [...] O estudo lá era muito bom, as 

irmãs tinham formação já naquela época que onde eu morava não tinha nem 

escolinha é, então eu tive um primário de primeira qualidade, muito bom, 

muito bom o estudo que eu tive lá com aquelas freiras (Três Marias). 

 

Percebe-se nos relatos que os sujeitos construíam diferentes estratégias para estudar que 

por sua vez estavam relacionadas com o desejo de ascensão social. As famílias que reconheciam 

no acesso à educação uma oportunidade de uma vida melhor se utilizavam de formas variadas 

para garantir que os filhos estudassem. Entre elas permitir que os filhos ou filhas morassem 

com algum parente para frequentar a escola. Em um país com uma educação voltada para 

atender os interesses das classes médias e altas, o acesso à escola ocorria em centros urbanos 

mais populosos. As regiões mais distantes das capitais e algumas outras cidades mais 

desenvolvidas concentravam a maior parte das escolas que ofereciam cursos de formação de 

professores. Dessa forma a ausência de vagas nas instituições públicas, levava muitos a 

entrarem para a vida religiosa, onde tinham a oportunidade de concluir a educação básica e 

ingressarem no ensino superior. Depois disso acabavam abandonando a instituição. 

A inserção no mercado de trabalho na condição de docente se dava na maioria dos casos 

antes mesmo da conclusão da Educação Básica. A ausência de professores interessadas em 
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ministrar aulas em regiões distantes dos grandes centros fazia com que alguns moradores que 

possuíssem alguma formação fossem logo contratados por prefeituras para ministrar aulas dos 

mais diferentes componentes curriculares. Pelo que se pode observar o professor poderia ser 

qualquer pessoa que possuísse um pouco mais de conhecimento sem qualquer outra exigência 

desde que o cargo fosse preenchido. 

 
[...] Aos quatorze anos surgiu a primeira oportunidade, mas eu estava na quinta 

ou sexta série na época, para que eu fosse substituir uma professora que estava 

doente. Sem modéstia eu sempre fui uma aluna dedicada, e a partir desse 

convite eu fiquei em sala de aula [...] Alguém pergunta porque você foi ser 

professora, vou parafrasear Carlos Drummond de Andrade que fala assim: 

quando eu nasci um anjo torto desses que anda por aí falou vai ser gauche na 

vida vai, e acho que quando nasci um anjo falou vai ser professora na vida 

(Manacá da Serra). 

 

Os depoimentos revelam ainda que além de alguns conhecimentos básicos havia 

também outros atributos como saber rezar. Embora essa exigência possa parecer estranha 

ao trabalho escolar podemos observar nos relatos que havia uma forte presença da 

religiosidade no ensino. Era comum que entre as atribuições da professora ou professor 

estivessem alfabetizar, ensinar as operações matemáticas básicas e os ensinamentos 

religiosos. Como figura importante das comunidades, onde atuavam os docentes, além do 

trabalho de sala de aula, conduziam festividades religiosas, novenas e até mesmo 

encomendavam defuntos. Esta é mais uma das evidências de que a instalação de uma escola 

pública, laica e democrática ainda era uma situação muito distante e esse fato ainda não é 

um problema superado na maioria das escolas brasileiras. 

 

Considerações finais 

 

Por meio da coleta dos relatos e da análise ainda breve de alguns pontos, percebe-se que 

já há em mãos importantes materiais para reconstruir a história das escolas na região, 

principalmente das cidades de Realeza e Santa Izabel do Oeste, que possibilitarão diversas 

pesquisas na área de formação docente. Ao dar voz aos agentes construtores das memórias 

educacionais e suas experiências, tem-se a oportunidade de registrá-las. Assim elas não se 

perdem no tempo, abrindo possibilidades para reflexão sobre a formação inicial e continuada 

de docentes. Trata-se de uma profissão complexa que exige a apropriação de saberes de 

diferentes tipos e naturezas. 

A pesquisa revelou importantes aspectos que deixam entrever um pouco da prática 

docente e da concepção de mundo, de sociedade, de homem e de educação que se materializava 

nas ações, nas práticas de sala de aula e também nos discursos. Desta forma a memória, embora 

sujeita a esquecimentos, invenções e até mesmo imaginações, exprimem muito do contexto em 

que está inserida e das relações que estabelecem com os demais sujeitos. Por esse motivo ela 

não pode ser tomada como algo pronto e que se basta a si mesma. Como toda fonte, a memória 

também se insinua e lança algumas frestas de luz sobre o desconhecido, mas nunca revela a sua 

totalidade, uma vez que esta também não existe. Ela é sempre fragmentada, inconclusa, parcial. 

Ir pouco além do que as lembranças nos deixam ver é o desafio deste e de tantos outros trabalhos 

que procuram indícios, marcas, detalhes, como disse Ginzburg (1989), de como eram aqueles 

que nos antecederam no tempo. 
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PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS ATUAIS DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: CUIDAR, EDUCAR, BRINCAR1 

 

Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia2 

 

Sombras das concepções fechadas se distorcem nas dobras do tecido do real em que se 

gera o (im)possível. Elas enublam a busca da identidade e do reconhecimento social do 

professor da primeira infância, da educação infantil e da criança pequena. Dobras escondem e 

tem potência de desdobramentos, mas os cortes geram separações e distâncias: o corte das 

idades entre creche e pré-escola com sutil separação entre cuidar, educar e brincar e entre os 

diversos profissionais que atuam marcados pelo controle burocrático que mantém o não 

reconhecimento social. 

O cuidar é, muitas vezes, tratado como assistencialismo, no sentido de alternativas 

paralelas de inclusão social. O educar também é, muitas vezes, confundido com a escolarização 

como sinônimo de transmissão de conhecimento, na forma da escola tradicional. Nesse 

contexto a busca da identidade é essencial para o reconhecimento da educação infantil, do 

professor da primeira infância e da criança pequena. 

Esta pesquisa sobre a educação da primeira infância compreende as idades entre 0 e 5 

anos. Pesam várias razões e interpretações para rejeitar o corte que separa o atendimento em 

escolas de educação infantil oferecido às crianças de 0 a 3 anos, que se denomina creche, dos 

oferecidos às crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Um deles, é que em consequência dessa 

distinção, a grande maioria dos educadores de crianças da faixa etária de 0 a 3 anos não tem 

formação específica em educação e, muito menos, a superior. A educação das crianças de 4 e 5 

anos também requer uma reflexão crítica que avance se numa perspectiva de continuidade da 

educação que se defende para creche (0 a 3 anos) ou se a serviço de um vir-a-ser, de antecipação 

das metas do ensino fundamental como referência, com todos os seus problemas. A 

fragmentação do todo torna vulneráveis suas partes consideradas isoladamente, seja a 

fragmentação das idades, seja a fragmentação do atendimento dicotomizado entre cuidar e 

educar. 

 

Pedagogia da Infância e a escolarização da educação infantil 

 

Logo após a aprovação da LDB/1996 que considera a educação infantil como primeira 

etapa da educação básica, emerge a Pedagogia da Infância como uma elaboração teórica da área 

da educação que passa a criticar os modelos transmissivos de educação e ensino. 

Conforme verbete no “Dicionário: trabalho, profissão e condição docente”, da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 

 
Pedagogia da Infância compreende que toda e qualquer ação educativa exige 

considerar as crianças e os contextos socioculturais que definem sua infância. 

Toma as crianças como seres humanos dotados de ação social, portadores de 

história, capazes de múltiplas relações, produtores de formas culturais próprias 

construídas com seus pares, apesar de profundamente afetados pelas culturas e 

sociedades das quais fazem parte. Afirma a infância como uma categoria 

                                                           
1 Este artigo faz parte de uma pesquisa realizada em 2014 por Roseli Gonçalves Ribeiro Martins Garcia sob a orientação 

do Professor Doutor Pedro Goergen e que resultou na tese de doutorado “Educação superior do professor da primeira 

infância", apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Sorocaba. 
2 Universidade de Sorocaba, Sorocaba, São Paulo, Brasil. E-mail: roselidoc@gmail.com. 
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geracional, social e histórica e geograficamente construída, heterogênea, 

atravessada pelas variáveis de gênero, classe, religião e etnia. [...] exige a 

definição de indicativos pedagógicos que possibilitem às crianças a experiência 

da infância de forma a tomar parte em projetos educacionais fundados na 

democracia, na diversidade, na participação social, a partir de práticas educativas 

que privilegiem as relações sociais entre todos os segmentos envolvidos (crianças, 

familiares e educadores). (BARBOSA, 2010, p. 1) 

 

A Pedagogia da Infância quer garantir à criança o direito de ser criança, o direito à 

infância, conforme inferiu Roseli Garcia (2007, p. 29-36). Nesse intento, busca sair dos 

históricos e, ainda presentes, modelos extremos identificados, em sua essência, num conceito 

de educação infantil fortemente ligado à ordem doméstica, hospitalar ou da escola tradicional. 

Em cada uma dessas tendências está implícito um discurso de proteção à criança, sempre 

querendo garantir ou compensar algo que lhe falta. Falta da estrutura de um lar no parâmetro 

tradicional de família nuclear; falta de conhecimento de puericultura que garantiria à criança 

ser salva da ignorância de sua família; falta de acesso sistematizado ao conhecimento. 

Para Ana Lúcia Goulart de Faria e Daniela Finco, a 

 
construção de uma pedagogia da educação infantil para creches e pré-escolas 

não está relacionada à concepção de infância e seu processo de escolarização, 

tradicionalmente voltada à noção de incompletude, criança homogênea, em 

que as delimitações têm sido feitas pela imaturidade e pela falta em relação à 

maturidade do adulto. (2011, p. 3) 

 

Observa-se a educação infantil oscilando entre assistência (senão basicamente abrigo) e 

escolarização que acaba por abandonar o enfoque na criança, deixando em segundo plano a 

educação – quando interessam os resultados passíveis de serem ranqueados disfarçadamente 

como direitos de aprendizagem. Nesse caso, os resultados são postos a serviço das políticas 

neoliberais, cujo objetivo é a formação de pessoas com conhecimentos úteis à economia 

globalizada, e não a educação emancipadora como um direito inalienável do ser humano. A 

intencionalidade educacional certamente é a essência, o sentido da Pedagogia da Infância, mas 

se contrapõe a escolarização da educação infantil. 

Conforme nos apresenta Flávia Motta (2013, p. 70) uma das possibilidades da educação 

infantil ao “preparar a criança para atender às exigências de conteúdo, de comportamento e de 

aptidões motoras exigidas no ensino fundamental, especificamente nos requisitos para a 

aquisição do código de leitura e escrita”, a educação infantil, num modelo extremo de 

escolarização, se alia a escola tradicional, engolida pelo sistema burocrático que visa se 

apropriar do controle. 

 

Ordem burocrática como pedagogia anônima 

 

A ordem burocrática se sustenta com pré-categorizações, essas garantem a uniformidade 

e a impessoalidade e tem como “um dos objetivos e uma das consequências [...] diminuir 

bastante a margem de poder discricionário das escolas e dos professores” (FORMOSINHO e 

ARAÚJO, 2007, p. 300).  

A universalização da educação necessita de uma sistematização administrativa para dar 

conta da complexidade de cada sistema e da massificação que, na melhor das hipóteses, é 

traduzida como a possibilidade de acesso democrático para todos. Para isso, o modelo 
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burocrático, eficiente na indústria e adotado historicamente na administração pública e na 

administração escolar, é reconhecidamente propício. 

Para “eficiência” dessa empreitada a pedagogia anônima se manifesta, proposta 

sutilmente pelo “autor anônimo do século XX” - expressão de João Formosinho e Joaquim 

Machado Araújo (2007) que oficializa uma pedagogia burocrática.  

Já Campos (2013, p. 10-11) considera que, na educação infantil, especialmente na creche, 

o autor anônimo é de fora da burocracia tradicional original, da área da assistência e filantropia, 

ainda presente em muitos espaços em que se reproduz baseado em vínculos pessoais, de favor 

a uma clientela carente, em posição subalterna. Segundo a autora, essa configuração dispensa 

transmissão de conhecimento e fica, nesse lugar, o serviço de assistência. 

Oliveira (1970) trata da gênese da estrutura da administração pública brasileira, 

certamente com reflexo na educação, especialmente na educação infantil, até os dias atuais. A 

formação elitista da educação brasileira mantém uma separação entre o pensar e o fazer, 

presente na sociedade escravocrata, caricata rural, patriarcal. 

Com a contratação de trabalhadores da educação sem formação inicial em educação reforça-

se a divisão técnica entre teoria e prática, entre pensar e executar. Pois ao lado destes trabalhadores 

encontram-se professores de educação infantil (profissionais da educação) que, dentro desse 

quadro, tendem a portar uma visão escolarizada da educação infantil que antecipa o ensino 

fundamental e seus problemas, revelando a intencionalidade educativa, mas sem perceber a criança 

pequena como ser integral, sutilmente desvinculando o educar do brincar e do cuidar.  

Essa problemática da divisão de papéis dentro da educação infantil sustenta uma relação 

de poder que mantém a dificuldade do reconhecimento entre pares e mantém a visão de uma 

criança pequena abstrata, dividida. Assim, a luta por reconhecimento da educação infantil e dos 

educadores infantis torna-se mais fragilizada, pois requer um posicionamento fundamentado 

diante da realidade que se tem, e este só pode se dar por meio da busca de conhecimento, da 

reflexão crítica sobre a teoria, sobre a prática, sobre a realidade. Que, por fim, não tem sentido 

sem a luta por reconhecimento da infância e respeito às suas especificidades. Uma forma de 

luta que poderia abrir espaço para uma educação emancipadora. 

Sem os professores não se pode falar de educação infantil, mas somente de um 

atendimento que até pode educar, inconscientemente, mas não tem avanço na reflexão 

aprofundada sobre o que norteia a sua intencionalidade. O compromisso de um professor é com 

a construção da humanidade, não só com a manutenção de uma configuração social. Portanto, 

o “coração”, o eixo, a sustentação, o que assegura a educação infantil por excelência é o 

segmento dos professores, os professores de educação básica que atuam na educação infantil. 

A partir do trabalho, da ação desses é que se configura a qualidade da educação infantil.  

 

Pesquisa de campo 

 

Foram selecionadas 14 Instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de Sorocaba 

sob o critério de atendimento desde o berçário até a pré-escola em cada unidade, reconhecendo 

na amostra de educadores da primeira infância os professores de educação básica que atuam na 

educação infantil como sujeitos fundamentais da ação educacional dessas instituições. Essa 

escolha se deu com a intenção de garantir a abrangência tanto de professores que atuam em 

creche quanto na pré-escola. 

Os dados foram colhidos através de 108 questionários respondidos e 11 entrevistas 

realizadas. As análises de conteúdo, visando à construção de categorias, se deram de forma 

geral, tendo em vista os objetivos da pesquisa. Nessa investigação qualitativa, a análise foi feita 

de forma indutiva, em que as abstrações foram construídas conforme os dados recolhidos 
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puderam se agrupar e foram eleitas as questões mais importantes, relevantes para a 

investigação, a partir da perspectiva dos participantes.  

Apenas as entrevistas trataram especificamente sobre o cuidar, educar, brincar na 

educação infantil e a questão da diferença e semelhança entre os cargos de professor da primeira 

infância e de outros educadores infantis. Buscou-se entender a percepção desses professores da 

primeira infância quanto à peculiaridade da educação infantil e que relação poderia ter com a 

diferenciação de papéis de outros educadores infantis que atuam na educação infantil, inclusive 

diferenciação de formação inicial. 

 

Considerações 

 

Para todas essas professoras entrevistadas a nomenclatura do cargo (certamente 

acompanhado de condições de trabalho, orientadas pelo controle burocrático) é a principal 

diferença entre os educadores em seus diferentes papéis dentro da educação infantil, em que a 

formação superior faz diferença. Assim, a semelhança é praticamente em tudo, pois tem a 

criança em comum no trabalho entre os professores e educadores para os quais não é exigida 

formação inicial em educação, e, portanto falar a mesma linguagem é imprescindível. 

Nas entrevistas também foram abordados a satisfação e o reconhecimento do professor 

de educação básica que atua na educação infantil. A percepção e as formas de reconhecimento 

manifestadas são diversificadas e distribuídas em esferas de relacionamentos sociais. Elas 

apontam que a educação superior ajudaria, em decorrência de mudanças internas que 

influenciariam na sua postura, pois proporciona segurança ao profissional: “eu sou formada”, 

“eu fiz faculdade”, “não sou babá”. Ficou bem claro que a educação superior compõe uma base 

mais estabelecida de trabalho a partir da formação inicial, passando pela formação continuada, 

estrutura e número adequado de crianças por educadores. 

Observa-se entre algumas entrevistadas, sutil separação entre cuidar e educar. Associado a 

isso, a concepção da criança como um ser integral requer conceber como integral a educação 

infantil, no sentido de que não pode haver diferentes educadores, em seus quadros, com papéis e 

formações diferenciados no atendimento a criança. Um papel acaba por sujeitar-se ao outro, ou 

distanciar-se do outro. Essa situação fragiliza a luta por reconhecimento da educação infantil, pois 

cultua, em separado, os diversos aspectos da peculiaridade da educação infantil - em seu tripé: 

cuidar / educar / brincar - e, consequentemente, não reconhece a criança como sujeito de direitos. 
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MEDIAÇÃO AFETIVA DA LEITURA COM ADULTOS 

 

Daniela Gobbo Donadon Gazoli1 

 

Apresentação 

 

Conforme apresentado nos dois primeiros textos que compõem a proposta da presente 

mesa, a partir das pesquisas do Grupo do Afeto, o tema exposto é amplo e muitos são os desafios 

enfrentados por pesquisadores interessados em compreender como se constitui um leitor 

autônomo, intrinsecamente motivado pela própria atividade de leitura.  

Aqui partimos das pesquisas, dos dados e das análises expostas nos textos anteriores sobre 

a construção do sujeito leitor, mas pretendemos explorar outro momento do sujeito: o que tem 

a oportunidade de se alfabetizar na fase adulta. Portanto, trata-se de pessoas que, por longa parte 

de suas vidas, não puderam construir hábitos de leitura pelo não domínio do código escrito, 

entre outros fatores. Focamos, então, nas práticas pedagógicas de professores com reconhecida 

habilidade para aproximar estes sujeitos das práticas de leitura, mudando a relação com a 

atividade, resultando, muitas vezes, em casos de constituição de leitores assíduos na fase adulta. 

Para basear a discussão, lançaremos um olhar para a pesquisa de Grotta (2000), no intuito 

de compreender as marcas já identificadas sobre sujeitos leitores e suas histórias de 

constituição, com objetivo de identificar a história de construção de vínculos entre sujeito e a 

leitura, bem como observar os principais mediadores do processo. 

Na sequência, focaremos dados da pesquisa de Gazoli (2013), que acompanhou o trabalho 

pedagógico de uma professora de EJA – Educação de Jovens e Adultos – que valorizava 

atividades de leitura. Descreveremos algumas de suas práticas pedagógicas e o impacto das 

mesmas nos estudantes. O intuito da proposta é destacar indícios de que é possível ao sujeito 

alterar sua relação com o objeto – no caso um não leitor aproximar-se da leitura. 

Para fundamentar a discussão, o texto se apoiará na abordagem histórico-cultural, com 

destaque para Vigotski (2000) e Wallon (1978), além de pesquisas produzidas pelo Grupo do Afeto, 

visando discutir como a relação com a leitura pode ser construída, também, na fase adulta. 

 

Bases teóricas e a questão dos sentidos e significados 

 

Os dados de pesquisas que pautam a argumentação que aqui apresentamos tomam por 

base os pressupostos teóricos do Grupo do Afeto, assumindo a perspectiva histórico-cultural, 

que interpreta a afetividade a partir da visão monista possibilitada pelos estudos de Wallon 

(1978) e Vigotski (2000): ambos compreendem a dimensão afetiva como inerente ao 

desenvolvimento humano. 

O grupo já conta com mais de uma década de pesquisas publicadas (Grotta 2000, Tassoni 

2000, Falcin 2003, Souza 2005, Donadon 2009, Higa 2007, Gazoli 2013, Orlando 2014, Leite 

et al 2006, 2013), período de produção que favoreceu avanços na conquista de uma visão que 

compreende a dimensão afetiva como constituinte sempre presente em todos os processos 

humanos – amplia-se o entendimento da concepção monista de homem. 

Em breve incursão na base teórica, destaca-se que Wallon (1978) entende a afetividade 

como determinante tanto na construção da pessoa quanto na construção do conhecimento. O 

autor propõe um estudo integrado do desenvolvimento humano, definindo seu próprio projeto 

teórico como sendo a elaboração da psicogênese da pessoa completa. Entende a afetividade de 

                                                           
1 Faculdade de Educação da Unicamp. E-mail: danidonadon@gmail.com. 
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forma ampla, envolvendo uma gama de manifestações, que abarcam dimensões psicológicas e 

biológicas, englobando vivências e manifestações humanas mais complexas, desenvolvendo-se 

através da apropriação dos sistemas simbólicos culturais. Afirmava que “é certo que a 

afetividade nunca está completamente ausente da atividade intelectual.” (Wallon, 1979, p. 115).  

Vigotski (1998), por sua vez, também discutiu a relação entre afeto e cognição a partir de sua 

visão sócio-interacionista. Defendeu que, além do âmbito biológico do desenvolvimento humano, 

o desenvolvimento social deve ser considerado de grande importância. Para Vigotski (1998):  

 
O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra 

pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social. (p. 40) 

 

Em síntese, partir das concepções teóricas explicitadas, pode-se inferir que existe uma 

relação íntima entre o ambiente social e os processos afetivos e cognitivos, a princípio 

orgânicos, que ganham complexidade durante o desenvolvimento do indivíduo, entendendo que 

ambos, compondo uma indissociável relação, são intrínsecos ao desenvolvimento humano. 

Assumindo a base apresentada pelas dois textos predecessores, apenas pontuaremos 

alguns aspectos importantes às reflexões que se seguem, visando possibilitar espaço para 

avançar, ainda que timidamente, em dois conceitos chave para as análises que pretendemos 

tecer – sentidos e significados. 

Neste sentido, faz-se fundamental destacar um conceito chave na teoria de Vigotski 

(2000) que é a questão da mediação, crucial para nossas reflexões sobre constituição do sujeito 

leitor. Para o autor, a relação do sujeito com o objeto é sempre mediada, quer pelo outro, ou por 

sistemas simbólicos, sendo a linguagem o principal deles. A mediação permite ao homem 

desenvolver-se para além das funções biológicas elementares, possibilitando as funções 

psicológicas superiores, a partir das relações do homem com a cultura, em permanente processo 

de significação e desenvolvimento. Importante lembrar que todo processo de mediação não se 

dá, unicamente, em termos cognitivos: a dimensão afetiva faz-se, permanentemente, presente e 

atuante nas internalizações vivenciadas pelo sujeito. 

Neste sentido, Wallon (1978) e Vigotski (2000) nos ajudam a refletir sobre a questão a 

partir de suas ideias sobre a indissociabilidade dos processos afetivos e cognitivos. Ambos 

processos são caracterizados como elementos que se desenvolvem nos sujeitos, sendo que os 

ganhos de um possibilitam avanços no outro, e vice-versa2. 

Portanto, a dimensão afetiva também se desenvolve através das mediações vivenciadas pelo 

sujeito em sua história de vida, assumindo formas cada vez mais complexas, assim como a 

cognição. Vale destacar que este movimento de desenvolvimento e indissociabilidade entre afeto e 

cognição assume uma relação dialética, um processo constante de desenvolvimento amalgamado. 

As mediações, ao longo das experiências de vida, irão compor a subjetividade de cada sujeito. 

Assim, podemos pensar a constituição do leitor como processo de sucessivas mediações 

que viabilizam a construção do vínculo entre o sujeito e a atividade de leitura. Podemos inferir 

que, ainda que a atividade de leitura não seja autônoma para um sujeito em determinado 

momento de sua vida, ela pode ser construída a partir de novas mediações – pensadas e 

planejadas para favorecer o processo. 

                                                           
2 Ver conceitos de alternância e dominância funcional em Wallon (1978): afeto e cognição se alternam no processo de 

desenvolvimento humano e, em cada fase, os ganhos da fase anterior tornam-se base para os avanços da seguinte. 
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Neste ponto, coloca-se a questão: como as práticas pedagógicas possibilitam a 

constituição da relação do sujeito com a leitura, afetando a sua subjetividade? Tal indagação 

nos levou ao estudo de dois conceitos da obra de Vigotski (2000): os sentidos e os significados. 

Para Vigotski (2000), pensamento e linguagem são elementos inseparáveis para pensar o 

desenvolvimento humano. Para ele, significado é uma unidade decomposta que permite estudar 

pensamento e linguagem de forma indissociada: tarata-se de um conceito que relaciona, 

necessariamente, o pensamento e a linguagem. A palavra sem significado é um “barulho”, um 

som qualquer, deixa de ser linguagem sem a atividade intelectual do pensamento, de 

significação. Neste movimento complexo, dialético, Vigotski (2000) define que significado é 

discurso intelectual: pensamento e linguagem amalgamados. 

Discutindo sobre significado, Vigotski (2000) anuncia que a implicação mais importante 

da sua proposta sobre o conceito, a partir de sua pesquisa, é a “descoberta de que os significados 

das palavras se desenvolvem”(p. 399). Para ele, descobrir que o significado das palavras se 

modifica, desenvolve-se, possibilita superar a tradicional teoria da imutabilidade do significado 

da palavra que serviu de base para todas as teorias anteriores da psicologia, que separavam o 

pensamento e a linguagem. 

Para o autor, nenhuma das correntes teóricas conseguiu compreender a natureza 

psicológica da palavra: sua representação da realidade através da consciência. E, 

principalmente, nenhuma conseguiu compreender o caráter de desenvolvimento do significado. 

O desenvolvimento do significado, em Vigotski (2000), não é apenas inicial, é constante, não 

sendo exclusivo da infância, mas permanente em qualquer idade. 

Como fica claro em toda a obra de Vigotski (2000), o desenvolvimento humano não é um 

processo puramente biológico, que evolui de acordo com a faixa etária, mas está, 

indubitavelmente, ligado às experiências sociais e culturais que o sujeito irá vivenciar. O 

desenvolvimento tem base biológica, mas ocorre apenas a partir das vivências, aprendizagens 

culturais, mediações. Portanto faz-se pertinente supor que o desenvolvimento do significado 

das palavras está ligado às experiências de significação que o indivíduo irá vivenciar ao longo 

de sua vida. Assim sendo, adultos não alfabetizados deixam de vivenciar uma série de processos 

de significação que a escola tem o papel social de oferecer em nossa sociedade: aqui destacamos 

a oportunidade de tornar-se leitor.  

Seguimos para o conceito de sentido, que surge no texto de Vigotski (2000) após a longa 

discussão sobre a linguagem interior, culminando em uma questão colocada pelo autor: “em 

que consistem as peculiaridades básicas da semântica da linguagem interior?” (p. 464). O autor 

explica que, em suas pesquisas, encontrou três peculiaridades do aspecto semântico da 

linguagem interior, destacando a primeira como fundamental: o predominío do sentido sobre o 

significado da palavra. Citando o trabalho de Paulham3, Vigotski (2000) relata que foi este autor 

quem destacou a diferença entre significado e sentido. Ele mostrou que “o sentido de uma 

palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência” 

(Vigotski, 2000, p. 465). 

Descreve Vigotski (2000): 

 
Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem 

várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas 

do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, 

uma zona mais estável, uniforme e exata. (…) Esse dinamismo do sentido é o 

que nos leva ao problema de Paulham, ao problema da correlação entre 

significado e sentido. Tomada isoladamente no léxico, a palavra tem apenas 

                                                           
3 Vigotski (2000) não cita fonte para identificar o texto do autor ao qual se refere. 
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um significado. Mas este não é mais que uma potência que se realiza no curso 

vivo, no qual o significado é apenas uma pedra no edificio do sentido. (p. 465) 

Para Vigotski (2000), o sentido confere às palavras um enriquecimento a partir do 

contexto, estabelecendo os fundamentos da dinâmica do significado das palavras. Entende que 

a palavra vai incorporar do contexto conteúdos intelectuais e afetivos, ampliando o seu círculo 

de significados, preenchendo-o de novos conteúdos variados, ao mesmo tempo diminuindo-o, 

pois o restringe ao seu significado dentro do contexto específico.  

Para Vigotski (2000), significados são socialmente construídos e compartilhados em uma 

mesma cultura, em um mesmo período histórico, podendo ser extremamente variáveis em 

diferentes culturas e tempos históricos. São marcados por elementos históricos e culturais que 

levam cada indivíduo, em um determinado contexto, a internalizar um signo específico 

associado ao objeto, que é construído coletivamente e compartilhado entre membros de uma 

mesma cultura. Enquanto o sentido refere-se às marcas associadas pelo homem a cada objeto a 

partir do histórico de experiências do sujeito com o objeto, dependendo da mediação vivenciada 

na sua história de vida. Assim, o sentido das palavras está ligado a toda uma rica gama de 

momentos que existem na consciência. As novas experiências vivenciadas, as novas leituras, 

estudos, interações e mediações levam à construção de novos sentidos para o indivíduo e, 

também, para o coletivo: o movimento de siginificação é permanente.  

Para Vigotski (2000), o desenvolvimento humano é repleto de rupturas, de involuções, 

sempre considerando a dramaticidade do ser humano, pois o desenvolvimento se dá nesta 

concretude da condição humana. É possível compreender que sempre haverá desenvolvimento, 

construção de consciência. A questão é: em que condições? O quanto as condições reais de vida 

irão favorecer ou não o desenvolvimento da linguagem, dos processos de significação, quanto 

vão afetar a construção de sentidos e, como vão marcar a construção da consciência? Como o 

processo de alfabetização na idade adulta recoloca, desenvolve, possibilita a construção do 

sujeito leitor? Esta é a principal questão sobre a qual almejamos avançar, explorando os dados 

das pesquisas que seguem. 

 

Constituição do sujeito leitor 

 

Com o intuito de refletir sobre a constituição dos processos de significação – construção 

de sentidos e significados – que levam um sujeito a tornar-se leitor autônomo, vale uma incursão 

pela pesquisa de Grotta (2000), desenvolvida no Grupo do Afeto e uma das primeiras a dedicar-

se ao tema da construção do leitor. 

Grotta (2000), em seu mestrado, preocupou-se em estudar como o sujeito se constitui 

leitor, quais seriam as vivências e mediações que propiciariam a formação de sujeitos leitores? 

A partir da questão, a autora procurou identificar sujeitos que eram leitores autônomos, ou seja, 

profundamente envolvidos com as práticas sociais de leitura, mantendo a leitura como atividade 

permanente em suas vidas.  

Sua pesquisa pautou-se na metodologia qualitativa (Ludke e Andre 1986), construindo 

dados através do procedimento conhecido como entrevistas recorrentes4 com quatro sujeitos 

adultos – professores universitários com idade entre 40 e 60 anos – que compartilharam suas 

histórias de vida, de mediações concretas vividas com a atividade de leitura. Os sujeitos 

bucaram narrar quais foram os aspectos fundamentais para a sua formação como leitores.  

                                                           
4 Procedimento no qual a pesquisadora entrevista o sujeito, transcreve a gravação da entrevista e apresenta o 

resultado para o sujeito, que pode alterar, acrescentar, explorar a narrativa, aprimorando-a cada vez mais a cada 

nova entrevista. Para detalhamento ver Leite e Colombo (2006) ou a pesquisa de Grotta (2000) na íntegra. 

Disponível na Base Digital do SBU – Sistema de Bibliotecas da UNICAMP. 
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De acordo com Grotta (2006), sobre os resultados de sua pesquisa: 
pode-se dizer que os leitores vão se constituindo a partir da natureza e da 

qualidade da relação que cada sujeito vai estabelecendo, ao longo de sua vida, 

com o material escrito, seja direta (lendo por si mesmo) ou indiretamente 

(leitura do outro para si). (p. 199) 

 

Seus dados possibilitaram descrever e analisar a história de constituição de cada sujeito, 

identificando os principais mediadores nas suas trajetórias. Alguns aspectos comuns se 

destacam: 

 

1. para os quarto sujeitos entrevistados, o ingresso no mundo da leitura se deu antes de sua 

alfabetização, através de outros sujeitos mediadores que liam para eles em ambiente de 

carinho e atenção; 

2. destacam a importância do papel do outro – mediação – na sua construção como leitores. 

Os quatro narraram a existência de um mediador principal – pais, avós, tios, professores, 

entre outros – como elemento de destaque na construção do seu interesse pela leitura. Seja 

através de leitura narrada com vozes, leitura compartilhada, empréstimo de livros que 

depois eram comentados com entusiasmo, sempre houve a descrição de pelo menos um 

sujeito mediador afetivamente marcante, sendo este sempre um adulto importante na vida 

do sujeito; 

3. todos os sujeitos relatavam o entusiasmo e encantamento com a atividade que seus 

mediadores deixavam transparecer. Ficava, para eles, nítido o prazer despertado pela 

leitura5; 

4. as marcas afetivas eram latentes e fundamentais para compreender o processo. Todos 

usavam termos ligados à dimensão afetiva, deixando claro que o ambiente era afetuoso, 

acolhedor, que apreciavam o carinho e a atenção a eles destinados durante a leitura. 

 

Ao aprofundar os relatos sobre a história de vida e de mediações com a leitura para seus 

sujeitos, Grotta (2000) destaca alguns aspectos relevantes observados: 

 

1. Os relatos apontam que o processo de alfabetização é momento marcante, pois permite 

intensificar um processo de curiosidade e vontade de ler já estimulado, viabilizando que a 

atividade seja feita de forma independente e autônoma. Os relatos destacam que um 

processo de alfabetização e letramento que permita o domínio do código escrito, ao tempo 

em que permite a compreensão significativa do que se lê, favorece o interesse pela leitura; 

assim o sujeito vai se habilitando para compreender textos cada vez maiores e mais 

complexos. 

2. Diretamente ligado ao aspecto anterior, as narrativas destacam a importância do acesso a 

materiais de leitura. Uma vez aptos a lerem sozinhos, os sujeitos buscavam leituras de seu 

interesse. Contar com acervo familiar, bibliotecas, livrarias, empréstimo de familiars, 

professores e amigos, ou outras formas de acesso aos materiais escritos foi destacado como 

ponto importante da constituição dos quatro leitores.  

3. Um aspecto específico da relação entre afeto e cognição também destacou-se nos relatos. 

Os quatro sujeitos descreveram, na época de suas adolescências, influência de um ou mais 

sujeito leitor que eles admiravam por sua intelectualidade, sendo figuras pelas quais nutriam 

admiração, respeito e carinho. Os casos envolviam professores e as análises que estes 

faziam de livros, textos, e relações que estabeleciam com a realidade social. 

                                                           
5 Destaque para o conceito de contágio de Wallon (1978).  
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4. Espaços e parceiros de interlocução sobre as leituras realizadas foram destacados pelos 

quatro sujeitos como elementos importantes para motivação da leitura. As discussões sobre 

os livros, as ideias e argumentações, ampliando as possibilidades de estabelecer relações, 

foram percebidas como participação em uma atividade culturalmente importante e 

socialmente valorizada, levando-os a sentirem-se inseridos. A discussão com mediadores 

leitores mais experientes os levava a sentirem que estavam indo além do aprendido com a 

leitura individual, ampliando suas possibilidades. Nos relatos, surgiram menções à 

dimensão afetiva, quando os sujeitos narravam os estímulos na forma de elogios aos seus 

comentários, orientações e incentivo à produção escrita de suas reflexões sobre o livro, em 

um movimento sentido por eles como de valorização pessoal. 

 

As histórias acompanhadas por Grotta (2000) nos permitem inferir que as mediações 

vivenciadas possibilitaram ao sujeito apropriar-se de diferentes aspectos envolvidos no 

processo, incluindo as dimensões cognitiva e afetiva, que atuavam simultaneamente, não sendo 

possível dissociá-las. 

Para Grotta (2006): 

 
Um sujeito define seu modo de ser-no-mundo a partir da internalização das 

relações sociais que vivencia com familiares, amigos, professores… e da 

qualidade afetiva que perpassa tais relações. São os fenômenos afetivos que 

marcam a qualidade das interações sociais, conferindo um sentido afetivo à 

internalização de objetos culturais, no caso, leitura de textos. (p. 221) 

 

Assim, a partir dos dados, podemos inferir que a leitura é uma atividade humana 

complexa que demanda aprendizagem e é marcada pela mediação. As práticas sociais de leitura 

são vivenciadas e significadas pelo sujeito a partir da qualidade da mediação experienciada, o 

que vai afetar diretamente a relação estabelecida entre os sujeitos e o ato de ler.  

Os leitores entrevistados são pessoas que encontraram, em suas vidas, mediadores 

afetivamente significantes que permearam a construção afetiva de aproximação com a leitura. 

 

Formando adultos leitores: desafios e possibilidades 

 

O Grupo do Afeto tem demonstrado a natureza social da constituição do sujeito leitor. As 

pesquisas vem acumulando dados que permitem inferir que é nos sucessivos episódios de mediação 

que o sujeito tem sua subjetividade constituída como leitor autônomo. As experiências concretas 

vivenciadas com mediadores leitores, com a escola, com acervos de livros, com a alfabetização, 

levam os sujeitos à construção de sentidos que os aproxima da atividade de leitura. 

Mas é preciso considerar que a história de mediações nunca se finda enquanto o sujeito 

estiver inserido na sociedade. Conforme discutimos na breve incursão teórica, Vigotski (2000) 

destaca que os sentidos são permanentemente afetados, ressiginificados a partir de cada nova 

vivência experienciada pelo sujeito em relação ao objeto. 

O que nos leva ao ponto central de discussão do presente texto. Adultos não alfabetizados, 

ao ingressarem em salas de EJA – Educação de Jovens e Adultos – são, via de regra, sujeitos 

não leitores, devido às limitações impostas pelas condições sociais. Sobre tais sujeitos, nossas 

bases teóricas permitem inferir que é possível modificar a relação e desenvolver um trabalho 

pedagógico capaz de aproximar tais sujeitos da atividade de leitura. Cabe, então, estudar e 

descrever práticas pedagógicas capazes de favorecer o processo. 

Para tanto, tomaremos como base os dados de nossa pesquisa (Gazoli 2013), que procurou 

investigar a dimensão afetiva na mediação pedagógica, bem como sua repercussão para os 
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sujeitos envolvidos, buscando compreender e descrever o papel da afetividade no 

desenvolvimento humano, em especial, nos aspectos relacionados com a leitura e a escrita. 

Procura compreender como tais experiências afetivas impactam na construção da subjetividade 

humana, construindo novos sentidos a partir das novas vivências experienciadas. 

A pesquisa, de natureza qualitativa (Ludke e Andre 1986), envolveu o acompanhamento 

da pesquisadora a uma sala de aula de EJA, filmando as práticas pedagógicas envolvendo 

professora e estudantes, para posterior exibição das imagens gravadas nas sessões de 

autoscopia6, nas quais os sujeitos verbalizavam sobre a experiência vivenciada. 

Dentre os resultados da análise de dados, chamamos atenção para um aspecto específico: 

a mudança nas relações entre sujeitos e objetos. Entre os sujeitos da pesquisa, foi comum 

observar a mudança dos sentidos atribuídos a diversos objetos escolares. As marcas de 

afastamento das oportunidades de ensino faziam com que utilizassem palavras como 

“vergonha” e “humilhação” ao falarem sobre leitura – eram estes os sentidos da leitura em sua 

vida: uma ausência e uma negação que os impactava de forma muito negativa. Porém, nenhum 

dos sujeitos deixava de caracterizar a leitura como objeto de desejo. 

 
Vixe, eu me sinto muito bem. Dá o maior orgulho. A coisa mais triste que tem 

é a gente não saber ler. Tudo que a gente pega tem que ficar dando pros 

outros ler, né? E eu tinha vergonha. Daí comecei a ler. Agora eu to no céu! 

(Trecho de fala de sujeito da pesquisa) (Gazoli, 2013, p. 150) 

 

Assim, o processo de construção de novas relações com a leitura é complexo, marcado 

por relações de conflito, cuja superação se dá, também, em termos afetivos, não se restringindo 

à dimensão cognitiva. O adulto precisa ressignificar sua relação com o objeto, atribuindo, a 

partir das novas mediações, novos sentidos às relações com as quais já possui um histórico de 

afastamento – o qual precisa ser desconstruído e superado. 

Assim sendo, não são quaisquer práticas pedagógicas capazes de permitir que o processo 

avance, pois a qualidade da mediação faz-se fundamental para o sucesso7 do processo. 

Os dados da pesquisa sugerem que a inserção nas práticas de leitura foram favorecidas 

por uma série de práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora. Aqui destacaremos 

apenas algumas: 

 

1. Letramento e domínio do código. A professora desenvolvia suas práticas de ensino da língua 

escrita na perspectiva do letramento, escolhendo textos significativos para os estudantes, 

focando a compreensão das ideias do texto, partindo de materiais escritos reais e presentes 

na vida de seus estudantes, avançando para textos cada vez mais complexos. Porém 

afirmava valorizar a importância de ensinar o código escrito. Suas práticas de alfabetização, 

neste sentido, primavam por possibilitar ao aluno o domínio gramatical, a ortografia correta, 

os elementos constitutivos dos diferentes gêneros textuais. Verificamos, na fala dos sujeitos, 

que o domínio do código possibilitava segurança durante a leitura. 

2. Variação de gêneros textuais. A professora trabalhava com uma gama muito variada de 

gêneros textuais, com destaque para: poesias, letras de música, receitas, romances, literatura 

brasileira, reportagens, bulas de remédio, entre outros. Cada gênero textual era trabalhado 

                                                           
6 Para maiores informações sobre o procedimento de coleta de dados ver Leite e Colombo (2006), Sadalla e 

Larocca (2004) ou a pesquisa de Gazoli (2013) na íntegra. Dísponível na Base Digital do SBU – Sistema de 

Bibliotecas da UNICAMP. 
7 Aqui o termo sucesso é usado com o sentido de não apenas permitir a apropriação por parte do estudante, mas de 

favorecer a aproximação afetiva entre sujeito e objeto de aprendizagem, entendendo que a leitura também é uma 

atividade que exige aprendizagem (Leite, 2013). 
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com atividades diferenciadas e com objetivos específicos. A professora afirmava que, ao se 

deparar, em sua vida cotidiana, com um gênero textual que domina, o sujeito sente-se capaz, 

o que o motiva a contiuar no processo de ensino e aprendizagem. A situação oposta também 

se verifica: estar estudando e não conseguir ler gêneros que se apresentam em sua vida, 

causa insegurança e leva-o a questionar se o processo está sendo válido. 

3. Roda de Leitura. Nesta atividade permanente, a professora e os alunos realizavam a leitura 

em voz alta de livros e discutiam sobre a leitura, estabelecendo conexões com a história de 

vida dos estudantes e da professora, bem como refletindo sobre a realidade social e política. 

Os textos escolhidos costumavam motivar comentários dos estudantes a respeito de suas 

memórias de infância: a vida no campo, a culinária familiar, o cultivo da agricultura eram 

alguns dos conteúdos de textos que sempre denotavam interesse no grupo. O ambiente era 

muito acolhedor. Sempre colocavam uma mesa com café e bolo durante a atividade. Os 

estudantes afirmavam gostar muito de compartilhar suas histórias e ouvir as dos colegas. 

Muitos diziam que a leitura da professora, nestes momentos, soava como música. De fato, 

sua leitura era feita de forma muito envolvente. 

4. Biblioteca de sala. Conhecida como canto da leitura, caracterizava-se como um local dentro 

da sala de aula com uma boa variedade de gêneros textuais disponíveis para os alunos. A 

professora sempre consultava os alunos sobre acréscimos para a bilbioteca, sugerindo 

alguns títulos e falando sobre eles de forma entusiasmada. Os livros poderiam ser 

emprestados e os alunos podiam trazer novos livros para sugerir a leitura. 

 

A atuação da professora não pressupunha apenas objetivos cognitivos, mas preocupava-

se, também, com a dimensão afetiva, existindo sempre o cuidado de levar os alunos a gostarem 

da atividade, apreciar a poesia, a música, o livro. Ela compartilhava com seus alunos o prazer 

pela leitura e escrita, além do sentimento de satisfação por poder fazer da escrita um precioso 

instrumento na vida cotidiana. Em suas aulas, observamos se propagar, entre seus alunos, o 

gosto pela leitura e escrita, dando à sua mediação o caráter contagioso da afetividade, de que 

fala Wallon (1968). 

Os sujeitos entrevistados relataram terem desenvolvido hábitos de leitura que passaram a 

fazer parte de sua rotina cotidiana. Contavam que passaram a escolher uma receita nova cada 

vez que tinham tempo para a cozinha. Relataram o costume que foram adiquirindo de ler o 

jornal todos os dias, uma vez que a prática era permanente nas aulas da professora, ajudando a 

construir o hábito. Relataram o prazer em ler um livro na varanda de suas casas ou em suas 

camas, antes de dormir. Muitos estudantes afirmaram sentir falta nos dias em que não 

conseguiam praticar suas atividades de leitura. 

 

Considerações 

 

Comparando aspectos das histórias de vida dos sujeitos de Grotta (2000), aqui descritos, 

com as afirmações dos adultos não alfabetizados sobre a leitura, podemos levantar alguns 

pontos de reflexão. Para os leitores autônomos constituídos, os sentidos de leitura evocam boas 

lembranças, como carinho, atenção, valorização de si, toda uma série de memórias de eventos 

psicológicos afetivamente aproximadores. Já para os adultos não alfabetizados, os sentidos de 

leitura encontram-se mais ligados a sentimentos de exclusão, de negação, de vergonha por não 

pertenciamento a algo muito valorizado em nossa sociedade. Assim, as relações dos diferente 

sujeitos com a leitura fazem com que os sentidos para eles sejam radicalmente diversos.  

Mas, alerta Vigotski (2000), a soma dos eventos psicológicos despertados em nossa 

consciência vai se alterando e, uma vez que o sentido é uma zona fluida e em permanente 
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movimento de construção e reconstrução, ele pode ser alterado a partir das novas experiências 

vividas e mediadas em relação ao objeto – no caso a leitura.  

Desta forma, as práticas da professora seguiram, em muito, no sentido de construir novas 

memórias, somar novos eventos psicológicos, atribuindo novos sentidos à leitura. Para os 

sujeitos, somaram-se momentos prazeirosos de leitura coletiva, a mediação entusiasmada da 

professora, o acesso ao mundo letrado tão almejado, o sentimento de conquista da escrita, o 

ambiente acolhedor de sala de aula, o prazer de conhecer novos mundos pelo livro. 

Portanto, os dados sugerem que a mudança causada pela mediação docente, pautada em um 

planejamento de práticas pedagógicas, afetiva e cognitivamente aproximadoras da atividade de 

leitura, bem como a conquista do código escrito e o acesso a materiais escritos, podem possiblitar 

a construção de novos sentidos, levando o sujeito a envolver-se com a leitura na fase adulta. 

Porém, o processo não é simples e nem facilmente consolidável. Uma boa professora na fase 

adulta pode, sem dúvida, iniciar o processo, mas faz-se necessário que exista continuidade. Neste 

sentido, cabe às políticas públicas atentar para o processo e prever projetos de leitura em espaços 

públicos, como bibliotecas, não apenas disponibilizando material impresso – o que certamente é 

fundamental – mas avançando e oferecendo, por exemplo, grupos de leitura e debate, tornando a 

leitura estimulante e motivadora em um ambiente acolhedor, afetivamente aproximador.  
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MEDIAÇÃO DE LEITURA (IM)POSSÍVEL? CANAIS LITERÁRIOS NO 

YOUTUBE E A FORMAÇÃO DE LEITORES 

 

Claudine Faleiro Gill1 

Marco Antônio Franco do Amaral2 

Michelle Castro Lima3 

 

João Cabral de Melo Neto (2008), em 1954, na palestra "Da função moderna da poesia", 

trata do abismo existente entre o homem e a poesia moderna e chama a atenção para o potencial 

do rádio na solução desse problema. A poesia moderna deveria se adaptar às condições de vida 

do homem moderno utilizando os meios de difusão da época para alcançar o leitor. Mario 

Vargas Llosa, no ensaio "É possível pensar o mundo moderno sem o romance?", de 2009, acusa 

os meios audiovisuais de monopolizarem nossas horas livres e sequestrarem nosso tempo para 

a leitura literária. O autor prevê um futuro pessimista para a literatura caso não nos preocupemos 

em retirá-la do "desvão das coisas inúteis". Para que isso não aconteça, Llosa salienta a 

importância da formação de leitores literários, seja no ambiente familiar ou escolar, usando, 

inclusive, os meios de comunicação de massa. 

A partir dessa provocação, o propósito deste estudo é discutir a alta popularidade de 

canais literários do Youtube, site de streaming e difusão/armazenamento de vídeos, pois 

acreditamos que os booktubers têm potencial como mediadores sociais de leitura. No ambiente 

escolar, o cânone literário carrega consigo o estigma de ser pouco interessante pela perspectiva 

discente. Teresa Colomer, em Andar entre livros (2007), discute o modo como a escolarização 

da literatura pode ter influenciado na construção desse preconceito diante dos clássicos. A 

leitura obrigatória, modelo didático que vigorou no passado, não tem mais espaço nas práticas 

pedagógicas atuais e sua rejeição, segundo Colomer, "gerou tanta aquiescência social que os 

alunos atuais a têm absolutamente interiorizada" (2007, p. 42). Soma-se a isso o desinteresse 

pela leitura perceptível nos jovens ainda em idade escolar. A leitura, por exigir um certo 

isolamento do leitor, perde espaço nos momentos de lazer e entretenimentos das pessoas quando 

concorre com dispositivos digitais conectados à Internet (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2016). 

No entanto, o Youtube, ambiente virtual de entretenimento, tem sido utilizado para a 

divulgação de leituras literárias, dos clássicos aos lançamentos. Desse modo, há uma 

aproximação entre dois interesses estabelecidos por Llosa como excludentes. Nossa hipótese é 

a de que os booktubers colaboram com a desconstrução da previsão do autor peruano e 

promovem através dos canais literários a mediação de leitura, corroborando com a formação de 

leitores. Objetivamos apresentar uma visão geral acerca da possibilidade de os canais literários 

colaborarem com a promoção da leitura literária e a formação de leitores. Para tanto, analisamos 

os comentários de usuários do Youtube em dois vídeos de Tatiana Feltrin, do canal Tiny Little 

Things4, sobre textos clássicos da literatura brasileira: O Ateneu, de Raul Pompeia5, e Negrinha, 

de Monteiro Lobato6. Esses vídeos foram publicados respectivamente em 26 de junho de 2015 

e 30 de agosto de 2015. 

                                                           
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Trindade, Goiás, Brasil. E-mail: claudine.gill@ifgoiano.edu.br. 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Morrinhos, Goiás, Brasil. E-mail: 

marco.amaral@ifgoiano.edu.br. 
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Morrinhos, Goiás, Brasil. E-mail: 

michelle.lima@ifgoiano.edu.br. 
4 <https://www.youtube.com/channel/UCmEKnMzbltaFyiA6H46IDng>. 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lB93b3290u8>. Acesso em: jul. 2016. 
6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=abnEMap-DMA>. Acesso em: jul. 2016. 
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Tatiana Feltrin é formada em Letras/Tradução e é professora de Inglês. Ela iniciou sua 

participação na web com o blog Tiny Little Things7 em 2006 e tratava de assuntos variados: 

livros, maquiagem e gosto musical. Começou a produzir vídeos sobre livros para esse blog e 

quando percebeu que a demanda por esse tipo de conteúdo havia aumentado passou a dedicar 

exclusivamente o blog às suas leituras, separando seus outros interesses em outros canais. 

Atualmente, a produção de vídeos para o Youtube é o centro de suas atividades na Internet. 

Além do blog ela utiliza redes sociais como Twitter8, Facebook9, Instagram10 e Tumblr11 para 

divulgar suas leituras em andamento, projetos de leitura e novos vídeos postados. Justificamos 

a escolha do canal de Tatiana Feltrin dentre os vários canais literários no Youtube em razão de 

suas leituras variarem entre a literatura erudita ou clássica e a comercial ou de entretenimento. 

Grande parte dos booktubers atêm-se aos lançamentos ou best-sellers. Ressaltamos que essa 

escolha não se configura como um problema, mas, assim como a booktuber supracitada, 

acreditamos que é possível ir além da literatura de entretenimento e ela deve funcionar como 

uma porta de entrada para o mundo da leitura: 

  
Então acho que uma das coisas mais bacanas é você mostrar para eles que The 

Hunger Games (Jogos Vorazes) é legal, mas tem George Orwell também. Ou 

seja, mostrar algo a mais. Os vídeos que têm mais visualizações são os que 

falo sobre The Hunger Games, livros para essa faixa etária. Por isso o mais 

legal é mostrar que, se você só lê Nora Roberts, tem Philippa Gregory, que é 

bacana também, é um passo a frente. (FELTRIN, 2013) 

 

A fala de Feltrin vai ao encontro da ideia de Teresa Colomer (2007, p. 67), segundo a 

qual, na formação do leitor é preciso começar a partir das leituras dos alunos "para ajudá-los a 

ampliar progressivamente sua capacidade de fruição". Essa ajuda a que se refere a pesquisadora 

é o trabalho do mediadores sociais de leitura, representados pelas escolas, bibliotecas, editoras, 

livrarias, família, mídia, eventos culturais, entre outras instâncias que colaboram com a 

divulgação, distribuição e consumo do livro literário Barker e Escarpit (1975). 

Ainda sob a perspectiva dos estudos da sociologia da leitura, segundo Arnold Hauser 

(1977), não há comunicação direta entre o artista e seu público e para que haja esse contato é 

necessária a interferência de um mediador que promova a interação entre ambas as partes. Essa 

mediação tem espaço privilegiado na escola, no entanto, de acordo com Lajolo (1997), esse 

ambiente tem prestado um desserviço à leitura literária quando se utiliza do texto literário como 

pretexto para outra atividade ou não promove sua fruição, debruçando-se, ao invés disso, em 

um estudo historiográfico. Assim, esse espaço perde sua força na formação de leitores. Esse 

problema é potencializado quando os professores não são leitores. Quando questionada sobre a 

influência dos canais literários na promoção da literatura, Tatiana Feltrin respondeu que isso é 

perceptível através dos comentários em seus vídeos sobre pessoas que sentiram-se incentivadas 

a lerem a obra analisada. E pensando em seu público e nessa responsabilidade, ela diz: 

 
A gente tem certo cuidado com o canal, com as pessoas que assistem. Então acho 

que falar de livro sem soar muito erudito, só falando que é legal, o que você gostou 

ou não, aproxima, sim, das pessoas. Tem bastante adolescente que assiste o canal 

e pede pra fazer vídeos sobre os livros da Fuvest. Mas por que eles pedem isso? 

                                                           
7 <http://www.tatianafeltrin.com/>. 
8 <https://twitter.com/tatifeltrin?lang=pt>. 
9 <https://www.facebook.com/TLTtatianafeltrin/>. 
10 <https://www.instagram.com/tatianafeltrin/>. 
11 <http://tatianafeltrin.tumblr.com/>. 
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Porque do jeito que às vezes é dado na escola é muito teórico, cheio de termos 

técnicos. E aí quando você vê alguém dizendo o que gostou no livro, se o 

personagem é legal, faz com que se interesse também. Enfim, aproxima e as 

pessoas estão cada vez mais buscando isso. (FELTRIN, 2013) 

 

Em sua fala há a reiteração da análise de Lajolo (1997): há muita teoria e pouca leitura literária 

na escola. Não há espaço para alunos e professores compartilharem suas leituras. Ao invés disso, 

ensinam-se as escolas literárias, suas principais características e autores mais representativos de 

cada uma. A leitura literária é relegada, por vezes, a fragmentos ou a uma leitura obrigatória sem 

espaço para a troca de experiências entre os leitores. Os canais literários do Youtube revertem essa 

ordem e possibilitam o encontro no ambiente virtual daqueles interessados em literatura como 

entretenimento. Nossa análise apontou que nos comentários sobre os vídeos efetiva-se um diálogo 

sobre questões estéticas que se constrói a partir da leitura feita pela booktuber, ação importante na 

formação do leitor, pois, segundo Colomer (2007, p. 143), 

 
Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível 

beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o 

prazer de entender mais e melhor os livros. Também porque permite 

experimentar a literatura em sua dimensão socializadora, fazendo com que a 

pessoa se sinta parte de uma comunidade de leitores com referências e 

cumplicidades mútuas. 

  

Ainda segundo a pesquisadora, esse compartilhamento de leituras possibilita a formação 

de redes horizontais e verticais de leitura. As primeiras redes são formadas por leitores de uma 

mesma geração que socializam as leituras comuns populares em sua contemporaneidade. Estes 

constroem, desse modo, gosto e juízo de valor através da comparação entre obras lidas e da 

diferença de opiniões entre eles. As redes verticais dizem respeito às leituras dos clássicos, 

tendo em vista a necessidade de compreensão da coletividade quem o leitor está inserido. Com 

esses dois eixos, formam-se "comunidades interpretativas", que, de acordo com Colomer (2007, 

p. 148), são "espaços de leitura compartilhada [...], como lugar privilegiado para apreciar com 

os demais e construir um sentido entre todos os leitores". É possível perceber a construção 

dessas redes em comentários como os que se seguem: 

 
Usuário 112: "Pois é, tive que ler Vidas Secas na escola, e não consegui. Na 

verdade li o livro, mas foi uma leitura torturante hehehe. Minha escola não 

pediu para lermos O Ateneu, mas agora, depois de mais de 10 anos, fiquei 

morrendo de vontade de ler!!! [sic]" 

Usuário 2: "Meu professor leu esse conto ["Negrinha"] pra minha turma 

quando estava na 5° série, sempre foi um dos meus favoritos, mesmo sendo 

assim tão triste. Vídeo excelente." 

 

Ainda sobre essa questão, percebemos que o diálogo efetiva-se não somente entre 

usuários e a booktuber, mas também entre os usuários, o que corrobora com nossa análise sobre 

a criação de redes entre os leitores. 

É interessante ressaltar a motivação de Tatiana Feltrin para realizar a leitura de O ateneu 

e "Negrinha". O primeiro participou da tag "Você escolhe". Participam dessa sessão livros que 

a booktuber pré-seleciona de sua biblioteca e o público vota em seu favorito. O título com mais 

                                                           
12 Os nomes dos autores dos comentários foram substituídos para preservar suas identidades. 
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votos é o vencedor e será a próxima dela. O conto "Negrinha" foi lido para o projeto de leitura 

dos livros obrigatórios para o vestibular 2015 da UNICAMP. 

Foi possível perceber nos comentários que os vídeos despertaram o interesse pela 

leitura/releitura do livro, efetivando a mediação entre obra literária e o leitor. O vídeo sobre O 

Ateneu, até a data da análise destes dados, treze de julho do presente ano, contabilizava 16.507 

visualizações, 1.982 likes, 12 dislikes, 79 compartilhamentos e 85 comentários. Desses 

comentários, 34.2% eram sobre a vontade de ler ou reler o livro de Raul Pompeia por causa do 

vídeo. Podemos citar como o exemplo os comentários a seguir: 

 
Usuário 3: "eu tinha uma ideia completamente errada do Ateneu. Agora vou 

ler =] Valeu, Tatiiiii [sic]" 

Usuário 4: "Tati, eu juro que não imaginava que o livro fosse parecer tão 

interessante quanto o que me fez parecer agora. (...) Vc conseguiu me 

convencer a ler O Ateneu [sic]". 

 

Com base na análise apresentada, podemos afirmar que o booktuber configura-se como 

um mediador social de leitura, pois atua na formação de leitores e no desenvolvimento do gosto 

pelo literário e os canais literários colaboram com a socialização do gosto literário, um dos 

fatores principais que definem a permanência dos hábitos de leitura, segundo Colomer (2007, 

p. 147): "Compartilhar a leitura significa socializá-la, ou seja, estabelecer um caminho a partir 

da recepção individual até a recepção no sentido de uma comunidade cultural que a interpreta 

e avalia". Assim, atualizando a sugestão de João Cabral e contrariando a visão pessimista de 

Llosa em relação aos meios audiovisuais, concluímos que os canais literários do Youtube 

promovem a leitura literária e contribuem com a formação do leitor.  
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LIVROS DE LEITURA DA ESCOLA GRATUITA SÃO JOSÉ – INDÍCIOS DA 

CONTRIBUIÇÃO DOS FRANCISCANOS À HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 

BRASIL, FINS DO SÉCULO XIX E PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 

 

Claudino Gilz1 

 

A presente pesquisa em fase inicial tem como objeto de estudo e análise os Livros de 

Leitura da Escola Gratuita São José, fundada pelos Franciscanos no dia 6 de Janeiro de 1897 

em Petrópolis (Rio de Janeiro). Dois são os seus objetivos por excelência a serem alcançados 

por meio das pesquisas já iniciadas no ano de 2013: examinar elementos relacionados à autoria, 

às temáticas valorizadas pelos autores desses Livros de Leitura, às visões de mundo acolhidas 

e disseminadas pelos Livros de Leitura na conexão com o contexto sociocultural da época; e 

rastrear, por meio da leitura e análise dos referidos livros, indícios reveladores da contribuição 

dos Franciscanos à História da Educação no Brasil, fins do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, em meio às demandas socioculturais, a debates relativos aos conhecimentos 

históricos e suas múltiplas formas de produção, difusão e circulação dos saberes. 

É com base nesses dois objetivos que se pretende discorrer a respeito do tema do presente 

trabalho. 

 

Livros de Leitura da Escola Gratuita São José: autoria, temáticas valorizadas, visões de 

mundo acolhidas e disseminadas 

 

A presente pesquisa parte do pressuposto que estes Livros de Leitura trazem indícios de 

tensões, disputas e conflitos do contexto sociocultural do período, possíveis silenciamentos de 

questões candentes para os contemporâneos (SANGENIS, 2004). Indícios esses em análise à 

luz da laicização da educação, dos projetos educacionais republicanos, da demanda de formação 

de cidadãos saudáveis, civilizados e escolarizados, de fatores relacionados à imprensa, à 

História e Historiografia da Educação, de memórias dos recursos didáticos disponíveis na época 

e utilizados nos processos de ensino e aprendizagem do ensino primário, de memórias de 

acervos históricos escolares ainda inexplorados.  

A abertura da Escola Gratuita São José, fundada pelos Franciscanos no início do primeiro 

mês de 1897 em Petrópolis (Rio de Janeiro), foi a circunscrição histórica e educacional em que 

se deu a elaboração e a impressão dos Livros de Leitura. Consta que em 1901, apenas quatro 

anos após a fundação, a referida Escola passou a dispor uma tipografia (atual Editora Vozes) 

para impressão dos mais diversos materiais para as atividades escolares (ANDRADES, 2001).  

O contexto político, econômico e educacional brasileiro que remonta à última década do 

século XIX e as primeiras do século XX encontrava-se permeado principalmente por alguns 

fatores, tais como: a transição do sistema de governo imperial para o republicano; a produção 

industrial limitada praticamente à produção de bens de consumo; o alto índice de analfabetismo 

da população brasileira (VALLADARES, 2009); e a ausência de um consistente sistema de 

instrução capaz de responder às demandas do país (BOCAIÚVA, 1986), entre outros.  

Os Livros de Leitura vieram a ser elaborados e impressos para os quatro anos do então 

ensino primário para atender inicialmente às demandas internas da Escola Gratuita São José, 

predominantemente alunos oriundo de famílias de ex-escravos libertos e de imigrantes alemães 

pobres. No entanto, vieram também a ser com o passar dos anos amplamente adotados em 

diferentes escolas do Brasil, disseminando ideais, padrões de comportamento e valores 

                                                           
1 Universidade São Francisco, Itatiba, SP, Brasil. E-mail: claudinogilz@hotmail.com.  
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franciscanos junto às gerações escolares de diferentes segmentos sociais do período. De acordo 

com Hallewell (1985), os quatros primeiros “Livros de Leitura” foram tendo suas reedições 

impressas até a década de 1970. A autoria do Primeiro, Segundo e Quarto Livro de Leitura é 

atribuída aos professores da Escola Gratuita São José, sob a direção de Frei Bruno Heuser. 

Pontua-se que a autoria do Terceiro Livro de Leitura é atribuída apenas aos professores. De 

acordo com Pimentel (1951), em pouco tempo chegaram às mãos dos alunos também 

aproximadamente 26 outros “Livros Escolares” de Gramática, Aritmética, Geografia, História 

do Brasil, Silabários, História Sagrada e Catecismos.  

O “Primeiro Livro de Leitura” foi impresso no ano de 1904, vindo a ter sucessivas 

reedições. Por ocasião de sua 30ª reedição, tinha já a cifra de mais de 300.000 exemplares 

distribuídos. Divido em quatro partes, as três primeiras com atividades visando iniciar os alunos 

na aprendizagem das letras do alfabeto (cada uma delas com ilustrações de objetos, animais ou 

situações), da formação de sílabas e das palavras. A quarta parte dispõe de 23 diferentes temas, 

ora desenvolvidos em forma de poemas.  

Dentre as temáticas valorizadas pelos poemas e breves histórias do “Primeiro Livro de 

Leitura” destacam-se: conhecimento de Deus, família, virtudes a aprender com os pássaros, os 

animais e a natureza. Identifica-se na última página do “Primeiro Livro de Leitura” quatro 

parágrafos de uma “cartinha” do aluno denominado como Lauro à sua “querida mamãezinha”. 

O teor da referida cartinha converge para a alegria do mesmo em enunciar que já havia acabado 

os estudos do “Primeiro Livro de Leitura” e que, por sua vez, já capaz de “ler e escrever”, 

inclusive as “saudosas cartas” enviadas por ela.  

O “Segundo Livro de Leitura” encontra-se composto de 5 secções permeadas de contos, 

textos em prosa e verso cujos títulos dessas mesmas partes são: a) Deus; b) a casa paterna; c) a 

escola; d) deveres que os meninos devem conhecer e cumprir; e) na bela natureza. Dentre as 

temáticas valorizadas pelos poemas e breves histórias do “Segundo Livro de Leitura” destacam-

se o conhecimento de Deus, a formação de um aluno cristão, aplicado, trabalhador, obediente, 

grato, verdadeiro, cauteloso, modesto, piedoso, sóbrio, respeitador das coisas alheias, solidário, 

dado ao apreço da família e ao cuidado dos animais. Ainda não se conseguiu apurar o ano de 

impressão na tipografia da Escola Gratuita São José do “Segundo Livro de Leitura”. Torna-se 

possível afirmar que no ano de 1917 já transcorria a sua 5ª reedição.  

O “Terceiro Livro de Leitura” com várias reedições encontra-se estruturado em duas 

partes. A primeira delas permeada de excertos literários, em prosa e verso, com o objetivo 

de contribuir para o desenvolvimento por parte do aluno da leitura expressiva e da  clara 

compreensão do significado tanto de conceitos como de expressões. Os títulos das três 

principais seções dessa primeira parte são: I) Deus – Igreja – Escola; II) Deveres que os 

meninos devem cumprir; III) A casa paterna – Os pais – os meninos. Objetiva-se a formação 

de um aluno cristão, aplicado, econômico, obediente, grato, verdadeiro, cauteloso, 

satisfeito, piedoso, sóbrio, respeitador das coisas alheias, solidário, dado ao apreço da 

família e ao cuidado dos animais. A segunda parte tem como objetivo auxiliar de modo 

eficaz na aprendizagem de conhecimentos elementares da História Natural, da Física, da 

Geografia e da História da pátria.  

O “Quarto Livro de Leitura” encontra-se também dividido em duas partes. A primeira 

delas traz a secção de beletrística com 88 excertos. A segunda parte traz 138 excertos sobre 

História Natural, 24 excertos sobre Física, 7 excertos sobre Química, 20 excertos sobre 

Descrições Geográficas e 34 excertos sobre História. O “Quarto Livro de Leitura” com 

várias reedições constitui-se de uma compilada antologia de excertos, em prosa e verso, 

visando servir de auxílio ao estudo e à aprendizagem dos conhecimentos sobre literatura e 

estética. 
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Livros de Leitura da Escola Gratuita São José: indícios da contribuição dos Franciscanos 

à História da Educação no Brasil. 

 

De acordo com Ginzburg (1989), emergiu por volta do final do século XIX no seio das 

ciências humanas, algumas tratativas metodológicas que consistiram basicamente em: achegar-se 

de pistas de eventos não diretamente experimentáveis pelo observador; ater-se a problemas 

preliminares, a indícios imperceptíveis à personalidade da autoria das fontes, a hipóteses menos 

aceitáveis, a conexões passíveis de documentação, a pormenores pouco notados ou desapercebidos, 

tido como refugos, detritos, resíduos, dados marginais, mas reveladores; decifrar pistas oriundas de 

eventos ocorridos em série, de sinais de tipos diversos, da oralidade às escritas (caracteres nos quais 

livros, páginas, registros estão escritos; pautar-se, enfim, por indícios, sinais, pegadas e vestígios 

imperceptíveis até que seja possível remontar os diversos elementos que dizem respeito ao objeto 

de estudo, à narrativa plausível do mesmo inviável por outros meios, entre outros. A questão é: de 

que modo rastrear, por meio da leitura e análise dos Livros de Leitura da Escola Gratuita São José, 

indícios reveladores da contribuição dos Franciscanos à História da Educação no Brasil, fins do 

século XIX e primeiras décadas do século XX?  

Trata-se de um intento investigativo que se está empreendendo em meio às demandas 

socioculturais, a debates relativos aos conhecimentos históricos e suas múltiplas formas de 

produção, difusão e circulação dos saberes. Segundo Shaette (1922, p. 205), 

  
Os missionários franciscanos, vindos da Alemanha e aportando ao Brasil em 

1891, tomaram muito a peito a educação da juventude em escolas primarias. 

Apenas estabelecidos em suas residências, ás vezes paupérrimas, cogitavam 

incontinenti da aquisição de uma ou mais salas para escola. O seu labor tem 

sido ininterrupto até hoje [...]. Enorme é o numero de crianças brasileiras que 

nas escolas franciscanas receberam instrução e educação.  

 

Na Escola Gratuita São José, o programa completo abrangia três cursos: elementar, meio 

e complementar, distribuídos em cinco classes, das quais duas pertenciam ao curso elementar, 

uma ao médio e duas ao complementar. As disciplinas ensinadas nessa Escola eram as 

seguintes: “Religião, Português, Historia, Aritmética, Geometria, Geografia, Historia Natural, 

Física, Química, Caligrafia, Desenho, Canto, Ginástica” (SHAETTE, 1922, p. 216).  

Constatou-se que tais disciplinas estão também presentes nos Livros de leitura. Em relação 

às aulas de Língua Portuguesa e à metodologia desenvolvida pelos professores da Escola Gratuita 

São José, com base nos quatro primeiros Livros de Leitura, identifica-se os seguintes registros:  

 
Depois da religião o dom da palavra é o maior bem de cada indivíduo e de 

toda a sociedade. A Língua Portuguesa, por isso, [...] é a disciplina de maior 

importância na escola primária. Cada lição tem de oferecer ao aluno ocasião 

para aperfeiçoar-se no idioma materno, tanto oralmente como por escrito. Em 

todas as matérias e lições o professor deverá: 1º. explicar as palavras 

desconhecidas ou menos familiares; 2º. dar ocasião ao aluno para exprimir os 

seus pensamentos verbal e graficamente; 3º. limitar quanto possível o numero 

de perguntas; 4º. exigir do aluno uma pronúncia correta e expressiva. 

(SHAETTE, 1922, p. 217). 

 

O inventário de fontes documentais e bibliográficas sobre a educação brasileira, leva a 

identificar uma espécie de predomínio de uma narrativa histórica que fez silêncio sobre 

contribuições que divergiram do padrão dominante. Segundo Sangenis (2004, p. 104-105),  
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a presença dos franciscanos na educação brasileira é um tema quase intocado. 

Para vir a lume, há que se juntar pedaços, reconstruir fragmentos, identificar 

e valorizar indícios considerados secundários, reler documentos e fontes, sob 

nova perspectiva, estabelecer conexões entre acontecimentos nacionais e 

supranacionais.  

 

Torna-se possível identificar, pelos aspectos mencionados a respeito dos Livros de 

Leitura, alguns dos indícios reveladores da contribuição dos Franciscanos à História da 

Educação no Brasil, fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. A relevância da 

pesquisa sobre esses Livros impressos na então tipografia (hoje, Editora Vozes) da Escola 

Gratuita São José se manifesta também na investigação sobre os registros históricos do trabalho 

educacional desenvolvido pelos franciscanos no Brasil no período.  

 

Considerações finais 

 

A investigação ainda preliminar até então desenvolvida sobre os Livros de Leitura da 

Escola Gratuita São José possibilita enunciar indícios relevantes sobre a contribuição dos 

Franciscanos à História da Educação no Brasil, fins do século XIX e primeiras décadas do 

século XX. Um desses indícios remete à intencionalidade educativa dos Franciscanos por meio 

dos quatro Livros de Leitura: oportunizar um processo de ensino e aprendizagem dos diferentes 

temas de estudo atravessados por uma formação religiosa católica, balizada pela ideia bíblica 

de família e pelo cultivo de virtudes humano-cristãs: aplicado, trabalhador, obediente, 

econômico, grato, verdadeiro, cauteloso, modesto, piedoso, sóbrio, respeitador das coisas 

alheias, solidário, dado ao apreço da família e ao cuidado dos animais.  

Prevê-se, ainda na trajetória da pesquisa, a análise de obras bibliográficas, documentos 

escritos e fotográficos, de caráter institucional ou não, entre outras fontes primárias que 

permitirão melhor compreender os Livros de Leitura. 
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PERFIL LEITOR DE ALUNOS INGRESSANTES: QUATRO 

UNIVERSIDADES EM ANÁLISE 
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Renata Junqueira de Souza3 

 

A pesquisa surge a partir dos resultados obtidos em pesquisa anterior financiada pela 

FAPESP e FMCSV, em edital especial de 2011-2014, intitulada “Literatura e Primeira Infância: 

dois municípios em cena e o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) na formação de 

crianças leitoras.”. Nesta pesquisa, o questionário para os professores, evidenciou a falta de 

leitura de livros de literatura infantil e o desconhecimento de programas que ofertam livros para 

serem utilizados com as crianças, como o PNBE. Isto mostrava que um dos problemas poderia 

estar relacionado com a formação inicial. Neste contexto, esta pesquisa surgiu e foi aprovada 

pelo PROCAD/MEC. Somos quatro pólos (UNESP – Marília e Presidente Prudente; UPF e 

UFES) e dois cursos, Letras e Pedagogia. Nosso objeto de estudo baseia-se em um questionário 

aplicado para os alunos ingressantes em 2014, buscando a bagagem literária que chegam, 

compreendendo se a formação durante a faculdade acrescenta leituras literárias e conceitos 

sobre o que é leitura para os alunos.  

Estamos no momento de análise dos dados obtidos em questionários já aplicados, porém 

na tabulação foi possível perceber que os alunos não conceituam a leitura, o gênero literário 

não tem o maior índice de preferência e na maioria, os livros que aparecem são religiosos ou 

de autoajuda. Os estudiosos da leitura como Smith (1989); Jolibert (1994); Foucambert (1994); 

(1997); Bajard (2007); mostram-nos que ler é compreender, e não só isso, mas questionar, 

desconfiar, discutir; sobretudo, essa compreensão só é possível se o leitor entende que ao ler 

mobilizamos em nós várias estratégias de leitura (GIROTTO; SOUZA, 2010), mesmo que 

inconscientemente e essa ocorrência não se dá só em textos acadêmicos, então, ao pensar na 

formação de leitores, devemos pensar em mediações e espaços promotores de leitura, sendo o 

professor, o parceiro mais experiente que orienta quanto às ações e modos de ser leitor 

(FOUCAMBERT, 2008). Desse modo, esta pesquisa busca entender como está a formação dos 

alunos na Universidade, que implicará na prática docente básica, de modo a repensar práticas e 

ações para colaborar de modo efetivo na formação de leitores.  

 

Contextualizando a pesquisa 

 

O tema “formação docente” ou “formação de professores” nunca esteve fora da ordem do 

dia, no Brasil; mas, nos últimos anos, especialmente após a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96), o tema tem angariado muitos estudos e motivado intensos 

debates (DALVI, 2011). Porém, ainda conforme a autora, os estudos e debates surgidos na 

esteira da nova LDBEN ou como consequência das atividades dos centros de pesquisa 

brasileiros não são consoantes entre si – embora indiquem, em sua maioria, a necessidade de se 

repensarem os rumos da formação docente (cursos de licenciatura e de pós-graduação) (GATTI, 

2000), não apenas daqueles que atuarão nas séries iniciais, mas também dos que atuarão nos 

anos subsequentes do ensino fundamental e médio, e no ensino superior. 
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Como parte deste debate, trazemos à baila a questão da formação inicial do professor de 

língua e literaturas – especificamente daquele profissional licencia(n)do em Letras e do 

profissional licencia(n)do em Pedagogia – e a questão da formação continuada desses 

profissionais nos programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Educação e em 

Letras, para os quais esses professores em geral se dirigem, na busca pela continuidade de seus 

estudos. Obviamente, não porque a preocupação com a leitura seja exclusivamente tarefa do 

professor de língua e literaturas (dos anos iniciais ao ensino superior), mas porque tais 

professores são parte inequívoca do processo: 

 
(...) os licenciandos [e os pós-graduandos] de hoje, às voltas com suas próprias 

dificuldades, terão em breve a responsabilidade de fazer com que crianças e 

jovens usem a leitura e a escrita dentro e fora da escola para fins sociais de 

comunicação, expressão pessoal, busca e registro de informações e ainda para 

a fruição da literatura como experiência estética (CARVALHO, 2001, p. 8). 

 

Marlene Carvalho defende, pois, que são necessárias mudanças na formação de todos os 

professores que atuarão na educação básica, visando a um domínio mais amplo da língua 

escrita, tanto em termos de produção, quanto em termos de recepção de textos complexos, uma 

vez que “a questão dos usos da língua não compete apenas aos que vão ensinar 

português.”(CARVALHO, 2001, p. 8). Também é o que afirma Sabine Vanhulle (2000): a 

autora propõe mudanças na formação de professores de língua materna a partir da participação 

conjunta das faculdades de Educação e de Letras – tal como propomos com este projeto Procad 

–, uma vez que tais professores têm um papel preponderante no desenvolvimento do exercício 

pleno da leitura e da produção linguística oral e/ou escrita por parte dos estudantes alvo do que, 

no Brasil, denominamos como “educação básica”. Desta feita, este projeto se debruça sobre a 

questão da leitura na formação docente, seja nas licenciaturas em Letras e Pedagogia, seja nos 

PPG’s de Educação e de Letras. 

A leitura é, sabidamente, de difícil conceituação – cada perspectiva teórico-

metodológica e cada parti pris epistemológico permite diferentes delineamentos. No 

entanto, é aparentemente consensual que se trata de um dos processos ou práticas criados e 

disseminados pelo homem, a partir da linguagem verbal e dos meios e condições materiais 

para sua organização, que pode levar à produção, à sistematização e à disseminação de 

conhecimentos profundos e variados das culturas, histórias e sociedades humanas, em seus 

múltiplos contextos, confirmando ou rasurando e ampliando perspectivas existenciais e 

perspectivas de compreensão, interação e ação no mundo. 

Assim, a prática efetiva da leitura possibilitaria às pessoas uma participação cultural, 

histórica, política e social também mais efetiva, capaz de franquear o estabelecimento de 

relações de resistência e de confronto, o que nos remete a Silva (1997) quando afirma que 

dominar o que os dominantes dominam – uma das possibilidades facultadas pela 

democratização da leitura – é condição de libertação: embora consideremos que toda libertação 

é sempre provisória, efêmera e abre novas frentes de tensionamento e, portanto, de luta. 

Dentro desse aspecto, é importante destacar que a leitura atualiza a língua em diferentes 

contextos de produção e recepção, os quais trazem consigo a precariedade do singular, do 

irrepetível, do insolúvel – na situação própria da interlocução –, demonstrando, segundo Geraldi 

(1999, p. 7), sua vocação para a transformação e para a mudança em busca de benefícios 

coletivos, onde o sujeito constitui-se no fluxo do movimento territorial: “Lugar de passagem e 

na passagem, a interação do homem com os outros homens, no desafio de construir 

compreensões do mundo vivido”. Nessa perspectiva, para Bakhtin (1999) não há, pois, um 

terreno estável de constituição, um sujeito pronto e acabado que se apropria durante a efetivação 
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dos seus atos de leitura, de uma língua também pronta e acabada. Ler constitui, nesse sentido, 

um espaço ampliado de formação e interlocução que se dá em tempos e modos diversos. 

Leitura sem compreensão e sem recriação de sentidos é “pseudoleitura”. Goulemot 

(2001, p. 108) é categórico ao afirmar que: “a leitura é sempre produção de sentido”. Ler, 

continua o autor, “é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos 

sentidos produzidos pelas sequências”. Acompanhando o raciocínio proposto por 

Goulemot, conclui-se que a leitura não pode ser entendida como um processo reduzido 

apenas a um leitor que encontra, no texto, o sentido construído pelo autor deste. Nesse caso, 

analisar o leitor faz-se bastante pertinente, uma vez que ele é quem “constitui e não 

reconstitui um sentido”, sendo peça fundamental no processo de troca e 

aprovação/desconstrução/proposição que é a leitura. 

Dessa forma, conhecer a leitura na formação docente – os espaços, as materialidades, os 

contextos e realidades na pós-graduação e na graduação (em particular nos cursos de 

licenciatura em Letras e Pedagogia) em que ela se efetiva –, é um dos pontos fundamentais para 

o fortalecimento da cultura no espaço acadêmico, tanto universitário, quanto escolar; afinal, 

não se pode negar que a leitura torna-se de vital importância no processo educativo que acontece 

na sociedade, na sala de aula, seja na escola ou na universidade. 

Assim, o argumento central para a realização de um projeto como este que ora se 

apresenta concentra-se na necessidade de se ter conhecimentos mais alicerçados de como se 

processa a leitura na formação dos pós-graduandos e licenciandos da área da Educação e da 

Letras, afinal, eles exercem função importante porque formam e porque são ou foram 

professores do Ensino Fundamental e Médio; diante disso, o ato de ler exerce grande influência 

na formação desses profissionais. 

 

Conclusões parciais 

 

A leitura na formação docente, seja para a atuação na educação básica ou no ensino 

superior, deve privilegiar a constituição de leitores ativos, críticos, exigentes e propositivos, 

com sólida vivência leitora própria e com sólida formação teórico-metodológica para o 

trabalho com a leitura nas salas de aula. Para isso é necessário, primeiramente, conhecer 

práticas, representações e apropriações de leitura nas instituições em que os professores se 

formam; e, em seguida, problematizar, reinventar e transformar essas práticas, 

representações e apropriações, visando a ações e intervenções a médio prazo que surtam 

efeito em todos os níveis da educação nacional. 

Assim, com base nos estudos da História Cultural (CHARTIER, 1998), os quais 

abordam as práticas de leitura e de escrita circunscritas pelos valores e gestos que 

representam os modos de ler específicos de cada comunidade, é possível perceber que a 

leitura é uma atividade complexa e plural, que se desenvolve em várias direções teórico-

práticas que se confrontam ou se encontram em determinados pontos. Na compreensão 

dessas direções teóricas de como se dá o movimento de estabilidades e instabilidades do ato 

da leitura, Bakhtin (1999) afirma que o sujeito da linguagem só produz sentido quando 

interage com outros sujeitos, elegendo, portanto, como lugar de encontro e de confronto, o 

terreno instável e precário do evento discursivo. Diante disso, é possível afirmar que a 

leitura no ensino superior deve firmar suas bases em busca de um leitor maduro, que produza 

ideias e discussões através de posicionamentos que levem ao evento discursivo; porém, para 

que isso ocorra, é fundamental ter conhecimento, e verificar o que, como, para que e onde 

leem os alunos de pós-graduação e de graduação hoje. 
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AS PRÁTICAS AVALIATIVAS DE TEXTOS ESCRITOS POR ALUNOS-

AUTORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Crislainy de Lira Gonçalves1  

Lucinalva A. A. de Almeida2 

 

Este texto se inscreve nas discussões acerca das práticas avaliativas na produção de textos 

escritos por alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Um dos desafios que os 

docentes enfrentam no ensino da língua materna corresponde ao processo de produção de textos 

escritos e, por conseguinte, à avaliação de tais textos. Por vezes, os professores se questionam 

como e o que avaliar nos textos escritos pelos estudantes, porém o processo avaliativo é muito 

mais complexo que isso, visto que avaliar está além de apenas obter informações sobre o que o 

aluno conseguiu ou não responder em um determinado instrumento avaliativo. Assim, a 

avaliação ultrapassa o âmbito da informação e adentra ao âmbito da ação, sendo este processo 

embasado por uma intencionalidade. 

Logo, por que e para que avaliar emergem completando o âmago da avaliação que busca 

formar produtores de textos, isto porque consideramos que a avaliação não aponta apenas 

resultados, mas também consiste em mais uma forma de contribuir com a aprendizagem dos 

alunos. Desta feita, tratando-se da avaliação de textos escritos pelos alunos, entendemos que o 

modo como o professor avalia tais textos pode contribuir para que os alunos não só adquiram 

aprendizagens relacionadas à coerência e coesão de um texto, mas, que tornem-se sobretudo 

leitores e produtores críticos. 

Assim, questionamo-nos: Como tem se dado a avaliação dos textos produzidos pelos 

alunos? Eles se resumem à reprodução de pseudo textos ou apresentam (dentro da realidade dos 

alunos) um teor crítico? Como o professor, através do processo de ensino-avaliação pode 

conduzir a produção de textos pelos alunos? Embora não seja nosso propósito responder ou 

refletir sobre todas estas questões neste trabalho, buscamos discutir teoricamente a 

problemática que circunda a avaliação e a produção de textos. Para tanto, propomos analisar as 

contribuições da avaliação formativa no processo de ensino-aprendizagem para a produção dos 

textos escritos por alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Para isto, tomamos o referencial teórico-metodológico da Análise do Discurso 

(ORLANDI, 2013) como lente que permite conceber a análise das produções discursivas em 

torno da concepção avaliativa que nos fundamenta. Assim, propomos pensar a avaliação da 

produção de textos escritos a partir dos pressupostos da avaliação formativa, conforme 

explicitaremos a seguir. 

 

As contribuições da avaliação formativa para a produção de textos escritos 

 

 Na intenção de analisar as contribuições da avaliação formativa no processo de ensino-

aprendizagem para a produção dos textos escritos, evidenciamos que esta abordagem de 

avaliação é “concebida como parte natural do processo de ensinar e aprender” (FERNANDES, 

2003, p. 102), uma avaliação que “coloca à disposição do professor informações mais precisas, 

mais qualitativas sobre os processos de aprendizagem, as atitudes, e tudo o que os alunos 

adquiriram” (PERRENOUD, 1999, p. 178), uma avaliação que “ultrapassa a perspectiva da 
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medição para propor a da descrição e compreensão, aliada a uma abordagem ampla que 

contempla a utilização de instrumentos e a consideração das estratégias do ensino e da 

aprendizagem” (PACHECO, 1998, p. 116). 

No que se refere às práticas avaliativas, podemos afirmar a partir das contribuições dos 

estudos de Fernandes (2011), Marinho; Leite; Fernandes (2013) que estas não envolvem apenas 

a avaliação que os professores desenvolvem, mas, sobretudo, o currículo que estão a 

seguir/produzir cotidianamente, o que nos leva a entender a avaliação enquanto prática 

curricular, que possui uma intencionalidade focada na obtenção de informações sobre os 

processos de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, na tomada de decisões e reorganização 

pedagógica do trabalho dos professores.  

Assim, compreendemos que a prática avaliativa não se resume ao ato de identificar os 

alunos que atingiram um ou outro objetivo proposto pelo currículo, mas, consiste em um fazer 

intencional, embasado por saberes e que é constituinte de um processo mais amplo que envolve 

alunos e professores, estando estes na condição de aprendizes. Assim, a avaliação em uma 

perspectiva formativa possibilita ao professor obter informações centrais e mais qualitativas 

sobre o que envolve os processos de aprendizagem dos alunos, visto que, conforme afirma 

Freitas (2009), a “avaliação alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o 

que foi ensinado e aprendido (p. 14). 

Deste modo, ao pensarmos a avaliação enquanto processo que envolve professores e 

alunos, estando inter-relacionada ao currículo-ensino-aprendizagem, percebemos que ela não 

está restrita à sala de aula, mas, envolve dimensões mais amplas que compõem as políticas 

educacionais, curriculares e avaliativas, estando estas políticas à serviço de uma concepção e 

de um ideal de mundo, que visa formar um perfil específico de sujeitos. Neste sentido, ao falar 

sobre o contexto da sala de aula, Lopes e Macedo (2011) afirmam que este não pode ser 

entendido fora dos constrangimentos estabelecidos pelas relações de poder reestruturadas, 

redistribuídas e recriadas pelas políticas (p. 260). 

Levando em consideração as influências das políticas nas práticas cotidianas 

desenvolvidas pelos professores, salientamos que esta influência não se dá a partir de uma 

relação linear ou de causa e efeito, visto que compreendemos a partir do Ciclo de Políticas 

(BALL, 2011) que os contextos de produção e disseminação dos textos políticos estão 

relacionados ao contexto da prática, no qual as políticas se desenvolvem a partir de disputas e 

influências outras que não se encerram nos contextos mais amplos. Neste sentido, o contexto 

da prática se apresenta enquanto campo de produção, visto que neste, os alunos, a comunidade 

e demais profissionais da educação, dentre eles e, principalmente os professores, tornam-se 

agentes de influência que interferem no desenvolvimento e resultados previstos pelas políticas.  

Desta feita, entendendo que os professores não reproduzem o que está posto pelas políticas, 

mas que são agentes de influência que agem embasados por suas concepções pedagógicas, 

coadunamos com Marinho; Fernandes; Leite (2014) ao afirmarem que “[...] as concepções que os 

professores têm sobre a avaliação da aprendizagem têm subjacente concepções de educação e de 

currículo que fundamentam as suas práticas” (p. 154). Isso aponta que os professores, através das 

concepções que embasam as práticas que desenvolvem no contexto micro da sala, influenciam as 

políticas em seus contextos mais amplos, ao passo que são estas concepções que na prática, se 

vincula aos processos curriculares de ensino-aprendizagem-avaliação. 

Assim, entendendo as influências das concepções dos professores, ressaltamos que 

tratar da produção de textos na escola implica tratar tanto do que o professor ensina aos 

alunos como requisitos básicos para a produção de um texto escrito, como do que o 

professor avalia nesses textos, de tal modo que a forma como se avalia pode oportunizar a 

construção de novas aprendizagens.  
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Assim, destacamos que as aprendizagens que se apresentam em um texto escrito por 

alunos, especificamente alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, não estão 

relacionadas unicamente à forma como as palavras foram escritas e organizadas, mas, à 

mensagem que o aluno intencionou transmitir e, mais que isso, a visão de mundo que o levou a 

formular determinada ideia. Deste modo, destacamos que aliada a esta perspectiva ampliada 

acerca das múltiplas aprendizagens que podem ser percebidas em um texto produzido pelos 

alunos, está a concepção que o professor (e não só ele, mas, os demais agentes de influência 

que atuam no cotidiano escolar) possui acerca da apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 

(SEA), isto porque, como estamos tratando de alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, 

levamos em consideração que eles estão em processo de aquisição desse sistema. 

Neste sentido, para que a avaliação esteja a serviço da aprendizagem, faz-se antes 

necessário que o ensino, através de uma relação dialógica, também esteja a serviço da 

aprendizagem dos alunos. Frente a esta afirmação, poderia se questionar: Como poderia o 

ensino não estar a serviço da aprendizagem? Para respondermos a esta indagação, precisamos 

antes definir o que estamos a chamar de ensino e o que estamos a chamar de aprendizagem, isto 

porque, como afirma Orlandi (2013) as palavras estão imersas em uma polissemia de sentidos 

que são formulados por diferentes sujeitos, apontando que embora as práticas e concepções dos 

professores façam parte de um discurso coletivo, estas práticas e concepções também se apoiam 

em experiências e sentidos que são atribuídos individualmente, visto que assim como Morais 

(2012), compreendemos que “diferentes professores constroem e reconstroem suas práticas 

com determinadas singularidades, conforme suas trajetórias de profissionalização” (p. 115). 

Frente a isto, destacamos algumas concepções de ensino-aprendizagem. A primeira, em 

que os professores relacionam a aprendizagem [...] ao ato de reter, guardar, memorizar, 

armazenar de forma mecânica, passiva e receptiva um considerável acervo cultural (FARIAS, 

2009, p. 42), e a segunda, em que os professores compreendem que “o processo de ensino é 

uma atividade conjunta [...] com a finalidade de prover as condições e meios pelos quais os 

alunos assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções” (LIBÂNEO, 

1994, p. 29). Assim, através destas considerações de Farias e Libâneo, respondemos ao 

questionamento anterior afirmando que o ensino tanto pode ser direcionado para a 

aprendizagem, articulando-se, a uma avaliação para as aprendizagens, como pode ser 

direcionado para a memorização podendo se articular a uma avaliação que propõe a troca de 

informações entre o que foi ensinado e o que foi aprendido (MÉNDEZ, 2002). 

Neste sentido, salientamos que as produções acadêmicas estão a evidenciar que os alunos, 

ao produzirem textos esperam uma atitude compreensiva, responsiva e ativa do professor, 

(LEAL, 2003). Isto é, esperam por um retorno dialógico do ato avaliativo, que busca perceber 

o trabalho textual empreendido pelo aluno-autor (COSTA VAL, 2009) para produzir os textos 

que lhe são solicitados. Isto aponta para a necessidade de uma avaliação embasada por 

elementos qualitativos que direcionem os alunos para o desenvolvimento de argumentos mais 

sólidos, elementos ligados à realidade, estabelecendo em suas produções a relação entre as suas 

múltiplas aprendizagens. 

 

Algumas considerações 

   

Ao discutirmos teoricamente a relação entre currículo-ensino-aprendizagem-avaliação e 

as suas interconexões com os contextos de influência presentes nas práticas cotidianas dos 

professores, buscamos compreender como estes, através de suas concepções e práticas 

influenciam no desenvolvimento dos alunos enquanto produtores de textos escritos. Assim, ao 

buscarmos analisar as contribuições da avaliação formativa no processo de ensino-
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aprendizagem para a produção dos textos escritos por alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, pudemos perceber que a avaliação em uma perspectiva formativa consiste em 

buscar nos alunos múltiplas aprendizagens que não se resumem a identificar as ausências dos 

alunos, mas sobretudo seus avanços. Assim sendo, os textos escritos são uma das formas de 

interação entre interlocutores, que busca produzir sentidos, o que aponta para a necessidade de 

avaliar não apenas as palavras escritas enquanto texto no que diz respeito a seus aspectos 

técnicos, mas, também os sentidos que os alunos pretendem veicular.  
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ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E GÊNEROS TEXTUAIS: REFLEXÕES 

SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 

ENSINO MÉDIO 

 

Tatiana da Conceição Gonçalves1  

Andrea Berenblum2  

 

A língua materna, seu vocabulário e sua estrutura 

gramatical não os conheceram por meio de 

dicionários ou manuais de gramática, mas graças 

aos enunciados concretos que ouvimos e 

reproduzimos na comunicação efetiva com as 

pessoas que nos rodeiam. 

( Mikhail Bakhtin) 

 

Introdução 

 

A sociedade atual se constitui como um universo multimodal, em que diversos sistemas de 

signos se entrelaçam para o estabelecimento de ações e relações humanas expressas por meio de 

diversas linguagens. Assim, surgem novas maneiras de ler, interpretar e produzir gêneros textuais. 

A partir desse princípio, pretendemos apresentar resultados de uma pesquisa realizada no contexto 

do Programa de Pós-graduação em Educação Agrícola da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, que objetivou mapear e analisar criticamente conhecimentos e práticas pedagógicas de 

professores de Língua Portuguesa do Instituto Federal do Amapá, Brasil. Assim, consideramos que, 

na contemporaneidade, o ensino neste campo de conhecimento não pode prescindir das orientações 

e influências dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), bem como dos postulados teóricos da 

Linguística Textual, os quais são ancorados nos princípios teóricos de Mikhail Bakhtin. Em vista 

disso, é importante que o professor de LP organize sua prática a partir do uso pragmático dos 

gêneros textuais e dos conceitos de Letramento(s) e/ou de Multiletramentos, já que a 

multimodalidade é um traço constitutivo das formas sociocomunicativas que circulam no âmbito 

social contemporâneo, em função do desenvolvimento tecnológico. Dessa forma, nesse contexto 

de transformações, surgem novos meios de estruturação dos conhecimentos científicos, destacando, 

aqui, apenas aqueles voltados para a área de linguagens, tendo em vista que a todo instante são 

instauradas novas maneiras de produzir, ler e interpretar textos.  

 

Contextualização da pesquisa 

 

A pesquisa de cunho qualitativo aconteceu durante os meses de fevereiro a junho de 2014 

e se centrou na aplicação e posterior análise de atividades de interpretação de gêneros textuais 

em duas turmas, uma do 1º ano e outra do 4º ano do Ensino Médio, ambas do Curso Técnico 

Integrado em Mineração do Instituto Federal do Estado do Amapá.  

Considerando-se as características da Instituição em questão, que oferece educação 

superior, básica, profissional e tecnológica, e tendo em vista que seu alunado circula por 

diversos contextos sociais, acreditamos que o contato com vários gêneros constitui-se numa 

estratégia que possibilitará ao estudante aprimorar sua competência linguístico-discursiva para 
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fazer uso diversificado da língua, em produções tanto orais como escritas. Por conseguinte, o 

estudo aqui apresentado buscou estabelecer relações entre o modelo teórico que consubstanciou 

este trabalho e as observações e análises realizadas no âmbito do Instituto, a partir de um 

trabalho pedagógico com gêneros textuais em sala de aula. 

O IFAP contava, naquele momento, na Modalidade Técnico Integrado ao Ensino 

Médio, com seis professores de Língua Portuguesa e Literatura e com, aproximadamente, 

470 alunos, distribuídos em quatro cursos técnicos.  

A matriz curricular dessa instituição oferta componentes disciplinares de formação 

geral e de formação específica, obedecendo ao perfil de cada curso. É uma instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta 

de educação profissional e tecnológica, em distintas modalidades de ensino, com ênfase na 

coesão de saberes técnicos e tecnológicos e  com uma prática pedagógica que busca atender 

aos padrões da sociedade contemporânea, coadunando ciência e tecnologia.  

Os atos de pensar, repensar, criar, recriar, inovar as práticas de ensino de Língua 

Portuguesa constituem-se em ações constantes nos trabalhos realizados pela maioria dos 

professores, uma vez que no contexto atual as políticas educacionais e os próprios estudantes 

vivenciam a emergente evolução tecnológica. Por conseguinte, destaca-se, no âmbito da 

educação atual, a necessidade de os docentes efetivarem práticas de ensino voltadas não só 

para o Letramento, mas também para os Multiletramentos.  

 

Pressupostos teóricos: Dialogismo de Mikhail Bakhtin consolidado na Teoria dos Gêneros  

 

A comunicação é o ponto de partida para toda e qualquer atividade de interação 

humana e essa ação só é possível por meio de enunciados consolidados em textos, os quais 

são o meio de estabelecer as relações sociais, considerando-se a realidade contextual das 

diferentes instâncias sociais, seus integrantes, os propósitos e interesses de cada um no que diz 

respeito ao ato comunicativo. Para a consolidação dessa ação de linguagem, o homem dispõe 

de um sistema linguístico constituído de fonemas, morfemas, palavras, frases, que funcionam 

como peças-chave para a estruturação dos enunciados orais e escritos utilizados para o 

estabelecimento do jogo de interação, consubstanciado no processo de comunicação.  

 
O emprego da língua efetua-se em enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade 

humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo (temático) e 

pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. (Bakhtin, 2003, 261) 

 

Essa vertente dialógica proposta pelo autor se configura em textos, uma vez que neles 

entram em consonância vozes, pensamentos, ideias, juízos de valor, injunções, argumentações 

que, de forma intertextual, relacionam-se a fim de cristalizar sentidos, explicações para as 

imagens e ideias construídas nas estruturas contextuais dos enunciados (textos). Essas 

projeções têm sua fonte no ambiente histórico, social e cultural, do qual o homem é integrante 

e, portanto, capta dele a ideologia e a cultura circundante.  Viver socialmente é atuar sob um 

universo de troca de experiências e apreensão de conhecimentos, ação possível pelos turnos 

discursivos, os quais são confabulados na linguagem e consolidados em gêneros textuais de 

toda ordem de propósitos comunicativos, conforme se apresentem os campos de atividade 

verbal e seus participantes.  
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Nesse universo de relações, a língua, sendo um sistema organizado, oferece a 

oportunidade para a seleção dos discursos utilizados nas interações sociais. Essa escolha é feita 

com intuito de atingir o sentido buscado em toda e qualquer troca discursiva, pois o homem 

está imerso em uma busca constante pelo sentido em todos os âmbitos de sua vida em sociedade. 

Assim, pode-se dizer que os atos de fala estruturadores dos discursos que permeiam as 

interações humanas consistem numa cadeia temática carregada de valores, que se espraiam para 

o destinatário, o qual buscará atribuir sentido às vozes norteadoras desses enunciados para que 

estes sejam compreendidos de forma responsiva. 

Nesse sentido, deve-se tomar consciência de que, se as formas comunicativas se 

transformam, é conveniente a predisposição do leitor para o aprimoramento de sua competência 

linguístico-discursiva com o fim de alcançar os multiletramentos, entendidos estes como a 

condição assumida pelo recebedor do texto, de ler, interpretar e fazer uso das distintas e híbridas 

linguagens que estruturam os gêneros textuais e que fazem parte do processo comunicativo da 

sociedade contemporânea. 

 
Produzindo e interpretando gêneros textuais: reflexões acerca do ensino de LP  

 

A pesquisa teve como objetivo principal observar se o ensino nesse campo de 

conhecimento, intermediado por práticas norteadas pela leitura, a  interpretação, a  

estruturação contextual e a  linguagem dos gêneros textuais, pode se tornar num trabalho 

pedagógico mais dinâmico e atrativo para os alunos.  

A experiência realizada com as turmas de 1º e 4º ano foi providencial, visto que 

envolveu alunos egressos do Ensino Fundamental e a l u n o s  ingressantes no curso Técnico 

do Integrado em Mineração, ass im como também alunos que estavam concluindo esse 

curso. Para alcançar os interesses perseguidos na pesquisa, utilizamos nas turmas selecionadas 

gêneros textuais variados como charges, tirinhas, cartazes, notícias, campanhas publicitárias, 

placas, anúncios, entre outros, como fontes para explorar os assuntos de Língua Portuguesa, 

delineados nas Bases Curriculares voltadas para os respectivos níveis de ensino. Contudo, 

procuramos não utilizar os textos apenas como pretexto para a explanação de regras, mas esses 

textos, bem como as questões relacionadas com sua interpretação, foram selecionados de 

acordo com o nível de ensino e a realidade e interesses de cada turma.  

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa constatou-se que o ensino de Língua 

Portuguesa intermediado por um trabalho didático-pedagógico com gêneros textuais pode 

favorecer o uso de uma metodologia mais atrativa e dinâmica para o aluno e para o professor. 

Em razão disso, destacamos a seguir as hipóteses que guiaram o trabalho: 

 

1. O ensino de Língua Portuguesa por meio do uso instrumental dos gêneros textuais pode ser 

mais motivador, interativo e significativo para o aluno do que um ensino tradicional com 

foco n a transmissão de regras de uso da norma padrão; 

2. O ensino de Língua Portuguesa sustentado no estudo da estruturação contextual e 

linguística dos gêneros textuais, como também na leitura e interpretação dessas formas de 

comunicação, pode ser mais eficiente em termos de aprendizado do que a recorrência a 

um ensino tradicional de língua que se alia a prescrições gramaticais mecanizadas, 

ancoradas em normas transmitidas por meio de exercícios repetitivos para a classificação 

morfossintática de palavras e estruturas oracionais.  

 

Mediante tais proposições, vislumbramos o fato de que todo professor de LP pode, 

partindo da análise gramatical dos recursos variados utilizados nos textos, contribuir, 
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gradativamente, para a ampliação dos meios expressivos orais e escritos dos alunos, de modo 

que esses estudantes possam alcançar uma compreensão consistente da estrutura, forma e 

funcionamento da língua em diversos contextos de e com determinada intenção comunicativa. 

Nesse contexto, a gramática tem um papel importante no ensino da língua, caso sejam bem 

fundamentados os princípios teóricos relacionados aos usos linguísticos e abram-se espaços 

variados para o acesso a esse universo da linguagem. 

Desta forma, um dos principais propósitos do estudo da língua portuguesa é transpor as 

fronteiras do que os PCNs orientam e oportunizar ao aluno a compreensão dos sistemas 

multimodais simbólicos das diferentes linguagens por meio de múltiplos letramentos 

concernentes à linguagem verbal e não verbal. Desta forma, ele poderá perceber e compreender 

visões de mundo distintas e as comparará, analisará e acrescentará à sua, construindo, assim, 

conhecimentos novos. Acredita-se que estratégias de ensino que tenham como alicerce o 

Dialogismo de Mikhail Bakhtin, e, por consequência, o estudo de gêneros textuais diversos, o 

reconhecimento da necessidade de múltiplos letramentos, o comprometimento docente e a 

predisposição para aprender por parte dos alunos, contribuirão para a construção da autonomia 

que instrumentaliza para lidar com as versatilidades da língua. 

Após o trabalho desenvolvido percebemos que é possível o alargamento das expectativas 

em relação ao ensino de LP, numa perspectiva contextualizada, sustentada no funcionamento 

pragmático da língua, em distintos contextos, prática esta que vai além do que tradicionalmente 

é delineado nos livros didáticos e gramáticas, atingindo, nesse sentido, o contexto dos usos reais 

da língua em distintas situações de interação social.  

Em cada experiência realizada no desenvolvimento da pesquisa constatamos que é 

possível trabalhar em parceria com os alunos, no dialogo que possibilite que eles se assumam 

como agentes do processo de construção e troca de conhecimentos, levando experiências e 

expondo opiniões a respeito dos conteúdos linguístico-gramaticais.  

 

Considerações finais 

 

A partir das considerações e análises desenvolvidas a respeito da interação humana por 

meio de textos, pudemos chegar à conclusão de que não há como prescindir destes, já que, como 

afirma Bakhtin, é impossível se comunicar verbalmente, a não ser por meio de algum texto. No 

entanto, os mecanismos de comunicação sofrem mudanças, alargam-se e ajustam-se aos 

contextos de uso. Dependendo da situação e da intencionalidade dos envolvidos no processo de 

comunicação, emergirá um código inerente simples ou complexo a fim de atualizar a 

experiência de interação consubstanciada em um contexto sócio-histórico-cultural.  

Diante do que foi delineado neste trabalho, o ensino de LP precisa de práticas que 

permitam o contato do aluno com as sutilezas e matizes da língua, as quais estão presentes 

nos variados gêneros que são atualizados e construídos socialmente e no ambiente escolar.  

A essência do viver sustenta-se na e pela linguagem, capacidade humana de estabelecer 

contatos, os quais se concretizam nos mais variados textos no cerne da sociedade e servem para 

a consolidação de acordos, trocas de experiências, manifestação de ideias, pensamentos e 

sentimentos.  

Tomar conhecimento dos galhos que dão forma ao arvoredo linguístico é um desafio 

que suscita a participação de indivíduos determinados e predispostos a conviver na dialética 

da interação humana, compreendendo o processo que envolve a sobrevivência em um 

mundo em que a vida é perpassada por experiências consolidadas com/na linguagem, artifício 

simbólico que projeta mundos para os quais existem diversos caminhos permeados de 

contextos singulares e plurais. 
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Dessa forma, em conformidade com os aspectos voltados para a linguagem destacados ao 

longo desse trabalho, percebe-se que para se ter acesso ao universo da língua, e de seus usos 

plurais, são necessárias ações de linguagem a fim de que se estabeleçam adaptações 

convenientes aos novos meios de atuação social que se apresentam. No contexto atual, surgem, 

indubitavelmente, discursos que norteiam as relações humanas sustentadas na palavra 

organizada em textos, meios estes de solidificarmos nossa existência em sociedade.  
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A ATIVIDADE DE LEITURA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO 

LEITOR 

 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart1 

 

Esta reflexão parte da premissa de as atividades de leituras abrangem um processo 

complexo e ampliado de compreensão e interação entre o sujeito e o mundo. A relação com 

textos envolve duas dimensões: uma de características singulares dos sujeitos, 

desencadeando a capacidade simbólica e interacional por meio das palavras, mediada pelo 

contexto social.  

Outra de relação discursiva, dialógica e interativa entre diferentes sujeitos, entre o sujeito 

e o mundo, entre o sujeito e si mesmo, que ganha proporções diversas com o ato da leitura 

conforme sugere Silva (1987), numa perspectiva psicológica; ou cognitiva, de acordo com Solé 

(1998), Kleiman (2013); discursiva, segundo Orlandi (1996); para Soares (1998), Cagliari 

(2003), na medida em que é atualizada pela atividade linguística e pela produção de sentido, 

prática socialmente construída, conforme Chartier (1990, 1996) e Goulemot (1996). 

Deste modo, percebe-se que a denominação de leitor qualificado ou competente é 

atribuída àquele que consegue interagir com o texto, identificando não apenas elementos 

explícitos no código linguístico, estabelecendo ou fazendo relações com vivências e 

experiências ou mesmo como outras leituras, mas também pela capacidade de construir 

significados a partir de elementos que não estão escritos concretamente no texto.  

Portanto, faz-se necessário verificar se as atividades de leituras são compreendidas 

somente como um instrumento, de aprendizagem e aquisição de conhecimentos do código 

linguístico, ou como um meio de propiciar a participação crítica e ativa do leitor em seu 

contexto social. A leitura, principalmente aquela direcionada de forma autônoma e por prazer, 

é considerada um nível avançado no processo de formação do leitor, o que repercute 

diretamente no modo de compreensão e inter-relação do sujeito com a sociedade em que vive.  

Considerando a complexidade do processo de alfabetização, em que estão incluídas 

inúmeras variáveis: aluno, professor, concepção teórica, organização curricular e institucional, 

metodologias de trabalho, estratégias de ensino, recursos pedagógicos, questiona-se de que 

modo os documentos oficiais apresentam e orientam as atividades de leitura com intuito de 

favorecer e incentivar a formação do leitor?  

Diante desta questão este trabalho assume por objetivo compreender como as atividades 

de leituras apresentam-se descritas, comprendidas e orientadas pelos documentos oficiais, 

especificamente os cadernos de formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa e os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, bem como 

identificar quais práticas de leitura são apresentadas como meios que viabilizam o ensino-

aprendizagem no processo de alfabetização. 

Para isso, busca-se uma reflexão das orientações dispostas nos textos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997) e dos cadernos do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012), apresentando o que os 

documentos oficiais, em diálogo com outros autores que estudam sobre a atividade de 

leitura, sinalizam ou priorizam como conceitos e práticas no processo de formação inicial 

do leitor. 
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A compreensão de leitura em rede de multiplicidade textual: um olhar para os PCN 

 

Ao tratar sobre a leitura na formação dos sujeitos leitores, os PCN de Língua Portuguesa 

(1997, p. 42) enfatiza a necessidade de superar algumas concepções sobre seu aprendizado inicial. 

Muitas vezes compreendida apenas como um ato de decodificar, de conversão de letras em sons, 

de que o domínio desta técnica leva a compreensão textual, o que defende ser uma “[...] concepção 

equivocada a escola vem produzindo grande quantidade de “leitores” capazes de decodificar 

qualquer texto, mas com enormes dificuldades para compreender o que tentam ler”. 

A reflexão proposta pelo documento sinaliza uma orientação de que “[...] é preciso 

oferecer inúmeras oportunidades de aprenderem a ler usando os procedimentos que os bons 

leitores utilizam”. (BRASIL, 1997, p. 42) 

Assumir “procedimentos que bons os leitores utilizam” aparece evidenciada nas 

descrições do uso de estratégias de leitura, apoiado nos estudos de Solé (1998) com a 

antecipação, a inferência a partir do contexto ou do conhecimento prévio que possuem, a 

verificação das suposições, uma ação que se efetiva pela própria prática da leitura, visto que 

“[...] é preciso “aprender a ler, lendo”: de adquirir o conhecimento da correspondência 

fonográfica, de compreender a natureza e o funcionamento do sistema alfabético, dentro de uma 

prática ampla de leitura”. (BRASIL, 1997, p. 42) 

O documento defende que esta prática ampla da leitura se efetiva pela interação com a 

diversidade de textos escritos, o que propicia a utilização de conhecimentos adquiridos e a 

participação no ato de ler. A leitura é vista e defendida como uma prática social. Que conforme 

Chartier (1990, p. 136) não acontece de maneira única, mas decorre de uma prática criadora e 

plural, de uma prática movida por um determinado objetivo e por uma dada necessidade do 

leitor, cujas formas de ler se alteram conforme mudam os leitores. Os textos e as palavras, 

embora tentem impor ou moldar significados, fracassam, pois “[...] as práticas que deles se 

apoderam são sempre criadoras de usos ou de representações que não são de forma alguma 

reduzíveis à vontade dos produtos de discursos e de normas”. 

O documento discute que a atividade de leitura, fora do ambiente escolar, não se move 

demarcada pelo ato de aprender, decodificar palavras, responder perguntas, mas por interesses 

e necessidades pessoais, concretizadas de modos distintos.  

O documento indica que a prática deve guiar-se pela ideia de que diferentes objetivos 

requerem um trabalho com diferentes textos. Com isso, sinaliza um trabalho pedagógico 

pautado na concepção de leitura como uma prática que se realiza por meio de várias ações. O 

que não significa apensa o uso de diferentes gêneros textuais, mas de se propiciar modos 

variados de contato com os textos. 

Assim, o documento indica seis modalidades de práticas de leitura que podem ser 

desenvolvidas em sala de aula. Inicia-se com a leitura diária como uma prática constante no 

planejamento do professor, seja silenciosa, individualizada, em voz alta, realizada pelo próprio 

leitor ou como ato de escuta, como leitor ouvinte. 

Outra proposta trata-se da leitura colaborativa que se mostra uma prática de leitura 

seguida de questionamentos e reflexões sobre as pistas linguísticas que possibilitam a atribuição 

de determinados sentidos. Seria uma espécie de leitura provocativa em que se interroga o texto, 

pensar em proximidades e distanciamentos entre realidade e ficção, a identificação de 

elementos discriminatórios e recursos persuasivos, a interpretação de sentido figurado, a 

inferência sobre a intencionalidade do autor, entre outras possibilidades. 
Os projetos de leitura têm como finalidade o envolvimento dos sujeitos e a elaboração de 

um produto final compartilhado, apresentam-se como uma proposta que deve articular situações 

em que linguagem oral, linguagem escrita, leitura e produção de textos se inter-relacionam de 



A ATIVIDADE DE LEITURA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO LEITOR 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.466-470, SET.DEZ.2016 468 

forma contextualizada. Os PCN destacam como situações linguisticamente significativas, 

aquilo que faz sentido para o sujeito, como ler para escrever, escrever para ler, ler para decorar, 

escrever para não esquecer, ler em voz alta em tom adequado. 

As atividades sequenciadas assemelham-se aos projetos de leitura, mas sem a elaboração 

de um produto final de exposição, podem ser compreendidas como situações didáticas que tem 

por finalidade promover a leitura e privilegia a formação do leitor, como a formação “[...] de 

atitudes e procedimentos que os leitores assíduos desenvolvem a partir da prática de leitura: 

formação de critérios para selecionar o material a ser lido, constituição de padrões de gosto 

pessoal, rastreamento da obra de escritores preferidos, etc.” (BRASIL, 1997, p. 46) 

As atividades permanentes apresentam-se como situações didáticas com a finalidade de 

desenvolver práticas sociais de leitura que são propostas com regularidade e voltadas para a 

formação de atitude leitora. Pode-se privilegiar a escolha da obra, a leitura de deleite em 

ambiente fora do escolar em que se pode levar o material para casa por um tempo e se revezam 

para fazer a leitura em voz alta, na classe. Podem acontecer semanalmente ou quinzenalmente, 

por um ou mais alunos a cada vez, acompanhada ou não de uma breve caracterização da obra 

do autor ou curiosidades sobre sua vida. 

Por último a leitura feita pelo professor, que pode ou não compor a leitura diária, mas 

refere-se especificamente à leitura compartilhada de textos ou “[...] de livros em capítulos, que 

possibilita aos alunos o acesso a textos bastante longos (e às vezes difíceis) que, por sua 

qualidade e beleza, podem vir a encantá-los, ainda que nem sempre sejam capazes de lê-los 

sozinhos”. (BRASIL, 1997, p. 47) 

O documento considera que é necessário refletir com os sujeitos leitores as diferentes 

modalidades de leitura e os procedimentos que elas requerem do leitor. Não se lê da mesma 

forma, textos diferentes requerem um modo distinto de leitura. Assim, tem-se textos variados 

para uma leitura de distração, para uso da escrita, para se estudar, ler descobrir o que deve ser 

feito, para identificar a intenção do escritor, para revisar e para buscar significados, de modo 

que o ato de ler torna-se “[...] um procedimento especializado que precisa ser ensinado em todas 

as séries, variando apenas o grau de aprofundamento em função da capacidade dos alunos”. 

(BRASIL, 1997, p. 46) 

 

A leitura no processo de formação do leitor, conforme os cadernos do PNAIC 

           

Ao considerar que a Educação Básica é um direito garantido a todos os brasileiros, o 

Caderno 1 do Plano Nacional para Alfabetização na Idade Certa, PNAIC, destaca o processo 

de aquisição da linguagem escrita como um direito da criança. A Lei 9.394, nas diretrizes e 

bases da educação nacional, estabelece que as instituições escolares, “[...] tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (Art. 22). 

Do direito à obrigatoriedade da frequência escolar, tem-se no amparo da Lei 9.394 áreas 

do conhecimento que devem ser oferecidas e garantidas pela instituição escolar, visando a 

formação do sujeito com vista à atuação na sociedade e à participação ativa nas diferentes 

esferas sociais. Dentre outros direitos, o ensino da leitura e escrita é considerado prioritário, tal 

como previsto no Art. 32, que estabelece no parágrafo I ter como objetivo: “o desenvolvimento 

da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo”. 

O domínio da capacidade de leitura e escrita está garantido por lei. É um direito da criança 

aprender a ler e desenvolver suas habilidades nos primeiros anos do ensino fundamental. Mais 

que um direito, o ato de ler proporciona ao sujeito a possibilidade de interagir com outros 
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sujeitos por meio da palavra escrita. O leitor, longe de uma recepção marcada pela passividade, 

é considerado um ser ativo que atribui sentido ao texto a cada leitura realizada. A palavra escrita 

ganha significado a partir da ação do leitor sobre ela.  

Em relação às atividades de leituras o caderno de formação dos professores do PNAIC, 

Ano 1, Unidade 5, também enfatiza junto a importância de favorecer o contato dos alunos com 

textos diversos, para que, desta forma, possam não só, conforme distinção de Magda Soares 

(1998), se “alfabetizarem” – adquirir a tecnologia da escrita alfabética, mas também, tornarem-

se “letrados”, ou seja, fazerem uso efetivo e competente desta tecnologia da escrita em situações 

reais de leitura e produção de textos.  

Apesar de concordarem com tal pressuposto, muitos professores alfabetizadores 

apresentaram, durante o período de formação, indagações sobre como trabalhar a leitura de 

diferentes textos com alunos que ainda não sabem ler e escrever convencionalmente. Nesta 

perspectiva, os cadernos do PNAIC, Unidade 5, defendem a vivência, desde cedo, de atividades 

de leitura e escrita que “[...] as levem a pensar sobre as características do nosso sistema de 

escrita, de forma reflexiva, lúdica, inseridas em atividades de leitura e escrita de diferentes 

textos”. (BRASIL, 2012, p. 22).  

O documento esclarece que a apropriação da escrita alfabética não corresponde ao estado 

alfabetizado, o que é considerado uma aprendizagem determinante, porém para que os sujeitos 

possam ler e produzir textos de forma autônoma faz-se necessário a consolidação das 

“correspondências grafofônicas”, ao mesmo tempo em que vivenciem atividades de leitura e de 

produção textual. (BRASIL, 2012, p. 22). 

Ler com autonomia é compreendido no documento como a realização de uma ação 

independente, em que o ato de ler e escrever acontece sem o auxílio de um ledor ou escriba, 

propiciado pelo domínio do sistema de escrita alfabético. 

Frente a tal concepção, o documento defende a definição de direitos de aprendizagem 

relacionados na articulação de quatro eixos do ensino da Língua Portuguesa: Leitura, Produção 

de textos, Oralidade e Análise Linguística, a serem desenvolvidos ao longo dos três primeiros 

anos do Ensino Fundamental. Trata-se de uma reflexão sobre conhecimentos linguísticos em 

que aprender a ler e a escrever torna-se um direito do sujeito. A leitura também é percebida e 

discutida em articulação com outras áreas do conhecimento como Ciências Naturais e 

Geografia. 

A proposta apresentada pelo documento está num trabalho a partir da variedade textual, 

numa perspectiva do letramento em situações diversificadas de leitura e escrita. Estas situações 

apoiam-se nos estudos de Leal e Albuquerque (2005), agrupadas em quatro modalidades 

referentes ao contexto de uso social dos sujeitos. 

Segundo Leal e Albuquerque (2005), primeira refere-se a situações de interação entre o 

sujeito e o texto, em que a circulação de textos mediadas causa algum efeito sobre 

interlocutores, seja qual for o gênero textual. A segunda indica as situações de leitura e escrita 

direcionadas à construção e sistematização do conhecimento, caracterizadas sobretudo pela 

leitura e pela produção de gêneros textuais como meio auxiliador na organização e 

memorização. A terceira remete a situações em que os sujeitos utilizam da leitura e da escrita 

para autoavaliação e expressão de sentimentos, de compartilhamento, de auxílio ao 

crescimento pessoal ou profissional. A quarta aponta para situações em que a escrita é utilizada 

para automonitoração de suas próprias ações, para organização do dia a dia, para apoio 

mnemônico, tais como as agendas, os calendários, os cronogramas e outros. 

O trabalho com textos na formação inicial do leitor é apresentado pelo documento como 

uma atividade que priorize o desenvolvimento de diferentes capacidades e conhecimentos. 

(BRASIL, 2012, p. 5). 
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Conclusão  

 

As orientações dispostas nos documentos oficiais indicam que a atividade de leitura torna 

nosso conhecimento mais amplo e diversificado. Ler escrever é visto como direito para a 

criança e se mostra uma ação pedagógica essencial no processo de formação do leitor. A 

atividade de leitura compartilhada de livros de literatura infantil, parece contribuir com os 

objetivos dos documentos ao entender que os livros partilham sentimentos e pensamentos, 

colocam seus leitores em outros tempos, outros lugares, outras culturas, ajudam a sonhar, 

aguçam o pensamento e incitam a fantasia. A das orientações dos documentos oficiais sinaliza 

para uma atividade de leitura demarcada pela pluralidade de ações. 
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A REPRESENTAÇÃO DE LEITURA ENTRE VERSOS E PALAVRAS 

 

Ilsa do Carmo Vieira Goulart1 

 

Sabe-se que o processo da leitura acontece de forma variada, move-se por interesses, 

objetivos e modos distintos, marcada pela complexidade, dinamicidade e efemeridade, o que 

impulsiona ao objetivo de se refletir e descrever quais representações de leitura apresentam-se 

dispostas em textos de escritores de literatura que, por trabalharem diretamente com as palavras 

escritas, por utilizarem da atividade de leitura como ferramenta para a produção textual, 

apresentam uma definição de leitura, não apenas como um ato de fruição, mas como um 

processo de interação, cerceada pela intencionalidade e literalidade.  

Para tanto, busca-se, por meio de excertos de textos do escritor Bartolomeu Campos de 

Queirós, por apresentar e descrever, de modo literário, uma representação do ato de ler. A 

reflexão teórica apoia-se na concepção de leitura como prática social descrita por Chartier, 

tecida no viés da discursividade em Bakhtin, juntamente com outros autores, que contribuem 

para uma interlocução da discussão proposta. 

 

O conceito de leitura entre a representatividade e discursividade 

 

Se outrora a leitura era percebida como um ato de decifrar sinais gráficos, hoje sua 

compreensão apresenta-se de modo mais abrangente, Martins (1986, p. 30), sinaliza que se trata 

de um “[...] processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por 

meio de que linguagem”. Esta definição abre espaço para a reflexão de dois aspectos 

considerados determinantes para a compreensão da leitura de modo mais abrangente: o primeiro 

refere-se à leitura como processo, que permite a ideia de que ler não é um ato único e acabado 

em si mesmo, mas decorre de várias ações e interações internas e externas do sujeito com o 

objeto lido. Outro remete à linguagem, ou de modo mais recente linguagens múltiplas, que 

figura à ideia de a cultura letrada se articula em modos diversos de expressão, seja escrita, oral, 

simbólica, virtual, musical, gestual, corporal, iconográfica, exigirá do sujeito uma ação leitora. 

Entendendo que a leitura é um processo que ultrapassa a dimensão textual, em que o leitor 

assume um papel ativo e atuante, Martins (1986, p. 33) entende que “[...] a leitura se realiza a 

partir de um diálogo do leitor com o objeto lido – seja escrito, sonora, seja um gesto, uma 

imagem, um acontecimento”. 

A compreensão de leitura parece ganhar um campo alargado da discursividade, o que se 

mostra nos estudos de Cosson (2014, p. 36), que ao apresentar uma concepção de leitura, o faz 

por meio de aproximações do contexto multifacetado dos meios de comunicação e de 

tecnologia, delineando que a leitura “[...]consiste em produzir sentidos por meio de um diálogo, 

um diálogo que travamos com o passado enquanto experiência do outro, experiência que 

compartilhamos e pela qual nos inserimos em determinada comunidade de leitores”. 

O ato de ler recebe uma compreensão mais abrangente quanto na “experiência com o 

outro”, remete à ideia de que este outro não se resume apenas entre leitor e escritor, ao contrário, 

figura a imagem de corpo social, que pode estar na comunidade de leitores ou estar em lugares 

alhures, num “[...] concerto de muitas vozes e nunca um monólogo”, conforme descreve Cosson 

(2012, p. 27). 

A compreensão da leitura como produção de sentidos percorre o plano da discursividade, 

que oscila entre a individualidade à literalidade. Na individualidade compreende-se a ação do 

                                                           
1 Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais, Brasil. E-mail: ilsa.goulart@ded.ufla.br. 
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leitor consigo mesmo com e sobre o objeto lido. Este aspecto fora observado por Chartier 

(2001), entre os séculos XVIII e XIX, no norte da Europa, como uma novidade ao ato de ler, 

os textos eram lidos numa relação de intimidade, de forma silenciosa e individualmente. 

Na literalidade confabula-se os modos de produção textual, outrora publicado, em posse 

de uma escrita pensada e planejada, organizada e determinada pelo autor e/ou pelo editor, com 

um objetivo específico, firmado na materialidade dos impressos, regulando uma determinada 

forma de ler.  

Na tentativa de se conter uma leitura um tanto individualizada, provocadora de “voos 

imaginários” pelas páginas do conteúdo impregnado na escrita um dia deixada nos impressos, 

ocorre uma ação controladora estabelecida e imposta pelo uso de determinadas palavras, 

expressões, tipografias, dispositivos textuais e tipográficos utilizados, intencionalmente, pelo autor 

ou pelo editor, para produzir certa leitura. Entretanto, aquilo que se dá a ler, que se põe à análise, 

ganha significação através da ação leitora e altera-se conforme muda o leitor. Se a existência do 

texto se atribui de modo substancial pela atuação, pela criação e pelo concatenar das ideias do autor, 

por outro lado seu significado e compreensão, ou melhor, a “concretização existencial” do escrito 

acontece em plano distinto, visto que a palavra escrita “[...] torna-se texto somente na relação à 

exterioridade do leitor, por um jogo de implicações e de astúcias entre duas espécies de 

‘expectativa’ combinadas: a que organiza o espaço legível (uma literalidade) e a que organiza uma 

démarche necessária para a efetuação da obra (uma leitura)”. (CERTEAU, 2007, p. 266). 

Neste sentido, a compreensão da leitura perpassa a relação entre leitor e texto entendendo 

que é nessa tensão da relação entre o leitor e o texto que ocorre a leitura. A apropriação do texto 

acontece na interação entre leitor-texto, não se constitui somente pelo leitor, nem tão pouco 

pelo escrito, mas na relação de trocas e de tensões deste encontro. Assim, sob esta perspectiva 

Chartier (2002, p. 123) define a leitura como uma “[...] prática criadora, actividade produtora 

de sentidos singulares, de significação de modo nenhum redutíveis às intenções dos autores de 

textos ou fazedores de livros”. 

O leitor é pensado pelo autor, pelo editor, pelo comentador de uma obra, os quais 

conduzem a uma compreensão pré-determinada, a uma “leitura autorizada”. Assim, ao efetuar 

uma operação leitora sobre os enunciados de excertos de textos e poemas, a pesquisa se colocará 

frente ao campo das representações dos ideários e do imaginário que circundam o campo da 

produção, pelos modos como a leitura apreendida e vivenciada em experiências de leitura e em 

práticas pedagógicas, no caso, o autor da obra.  

É nesse contexto que Chartier (2002) apresenta o conceito de “representação”, que se 

torna uma ideia determinante da nova história cultural, permitindo vincular as posições e as 

relações sociais com a maneira como os indivíduos ou grupos se percebem e percebem o que 

os envolve. 

Chartier (2002) aponta que as representações não ocupam um status entre ser ou não, 

imagens verdadeiras ou falsas de uma realidade externa, mas possuem uma força própria que 

conduz à crença de uma realidade externa a partir daquilo que acredita que é. A representação 

pode ser vista como uma produção que rompe com a sociedade e se incorpora ao indivíduo. 

No processo de produção de sentidos, conforme descreve Bakhtin (2003, p. 294), a 

palavra passa a existir para o sujeito, seja ele falante, escrevente ou leitor, em três aspectos: 

como decorrente da língua, pertencente a ninguém, por ser de uso comum de todos; como alheia 

dos outros, repletas de ecos enunciativos de outros; e como sua por utilizar-se dela em uma 

determinada situação, de um determinado modo, a palavra se mostra carregada de uma 

expressão característica do sujeito, torna sua propriedade. 

Ao tomar como base a concepção de linguagem como processo discursivo, permite ao 

texto uma reflexão da atividade de leitura como um ato dialógico. Bakhtin (2006) nos explica 
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que os enunciados são determinados não só pela forma linguística (a escrita, a sintaxe, a 

entonação, o som), mas por elementos não-verbais da situação. Esta situação dialógica interior 

com os textos movimenta a multiplicidade de significações das palavras, é neste campo de 

discussão que Bakhtin (2006, p. 136) apresenta o conceito de compreensão é ativa, por conter 

o “germe de uma resposta”. A leitura trabalha diretamente com o ato de compreensão, na 

produção de sentidos. Se compreender o enunciado de outrem corresponde a um 

posicionamento e um direcionamento frente a ele, é considerá-lo como forma de diálogo. 

 

A leitura descrita em versos e palavras 

 

A opção em trabalhar com a representação de leitura, na perspectiva da linguagem como 

processo discursivo, concretiza-se pelo fato de permitir uma aproximação com o que Chartier 

(2002) descreve como produção que se distancia do social e se incorpora ao sujeito, pretende 

refletir sobre uma definição de leitura não vista como única e acabada, mas que parte de uma 

situação vivenciada e, a partir dela, cria-se uma data realidade da individualidade à literalidade. 

A proposta de reflexão busca em excertos de textos, sinalizar as vozes de uma ideia a que se 

remetem, o que não há uma verdade em si mesma, mas uma representação sobre o ato de ler.  

Para melhor discorrer sobre as diferentes representações da atividade de leitura, optou-se 

pela aproximação de excertos de textos de Bartolomeu Campos de Queirós, escolhidos para 

compor esta reflexão, por versarem sobre a temática da leitura.  

Observa-se no excerto do texto Entre paredes, de Bartolomeu Campos de Queiros, que o 

escritor a articular uma definição para o ato de ler, descreve uma situação de vivência da 

atividade de leitura que perpassa uma relação introspectiva entre o leitor (eu-lírico) e o texto: 

 
Eu abria o livro e soletrava, vagarosamente, cada palavra. Elas invadiam o 

mais fundo de mim instalando novos anseios, diferentes obstáculos e tantas 

paredes. Mas com o livro eu atravessava os muros, rompia com o caminho dos 

fantasmas, penetrava no entendimento possível a mim. Todo livro era uma 

parede que ao me revelar o escondido me propunha outros encontros. A leitura 

me desequilibrava. Cada metáfora estreava mais ambiguidades e, 

consequentemente, mais escolhas. (QUEIRÓS, 2012, p. 45). 

 

O texto incitando uma autobiografia, delineia o ato de ler como uma situação provocativa, 

que possibilita ao leitor um incômodo ou conflito interno, por atuar diretamente nas áreas 

cognitiva e afetiva, permite ultrapassar as barreiras de conhecimentos ainda não consolidados, 

até mesmo obscuros. O texto sugere uma representação de leitura a partir de uma ideia de 

movimento interior, de perscrutação, de reflexão e análise, em que as palavras criam diálogos 

interiores, entre sujeito e conhecimentos interiorizados.  

 
Ter um livro em mãos é inscrever-se nas orações que configuram o texto 

literário. Ler é povoar o silêncio, é reconhecer-se como um ser propício à 

solidão. Ler é confirmar-se como um ser solitário, mas, mesmo assim, 

condenado a procurar encontros, coesões, laços. Ler é um exaustivo trabalho 

mental. (QUEIRÓS, 2012, p. 91). 

 

Neste excerto extraído do texto, Ler é deixar o coração no varal, Queirós explora a ideia 

de “conflito interior” em relação a dois aspectos. Um referente ao rompimento com o que pode 

ser delineado como as limitações das relações interpessoais: o sentimento de solidão. A 

atividade de leitura rompe com a ideia de estar ou sentir-se só; rompe com a ideia de inquietude 
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pelo sentimento de abandono, ou por sentir-se perdido nas implicações do distanciamento de 

outros.  

Outro aspecto parece estar relacionado ao trabalho da intelectualidade, em que a leitura é 

compreendida como uma atividade de esforço intelectual, como uma atividade que requer 

estudos, pesquisas e reflexões, que, muitas vezes, torna-se exaustivo ao sujeito, por exigir um 

grau elevado de concentração, memorização, atenção e estabelecimento de relações.  

 

Ler é amarrar-se a outras circunstâncias e fraternizar-se com elas. Ler é tomar 

fôlego em face dos mistérios e enigmas que configuram o direito à vida. Ler 

é resignar-se diante da democracia do tempo que corre sempre. Ler é 

descobrir-se na experiência do outro. E, muito mais, ler é experimentar os 

deslimites da liberdade e equilibrar-se no mundo, tomando como alicerce as 

sutilezas das divergências. Ler é o preço que pagamos por sermos 

alfabetizados. (QUEIRÓS, 2012, p. 91). 

 

No enunciado “descobrir-se na experiência do outro”, o verbo “descobrir-se”, 

corresponde a uma ação reflexiva: o descobrimento de si mesmo, que remete à ideia de que 

algo estava antes encoberto, mas que também indica o ato de reconhece-se, de perceber-se em 

relação àquilo que ainda não se havia notado. Tais enunciados remetem a própria ação dialógica 

do texto. Para Bakhtin (2006, p. 137), os sujeitos agem com e sobre a palavra, de modo a “[...] 

compreender a anunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, encontrar o seu 

lugar adequado no contexto correspondente”. Ao compreender construo a significação, teço o 

meu diálogo com o texto, me posiciono frente ao discurso do outro. 

 

Considerações finais 

 

Procurou-se por meio de uma reflexão sobre o que se compreende por leitura, abrir um 

espaço de articulação de ideias que circundam o ato de ler. Assim parece pertinente trazer a 

ideia de Proust (2003, p. 27), quando apresenta uma reflexão que remete ao conceito de leitura 

como uma comunicação, mas que acontece na individualidade do ser. Para o autor a leitura não 

pode ser comparada a uma simples conversação entre autor e leitor, como uma conversa entre 

amigos, visto que [...] a diferença essencial entre um livro e um amigo, não é sua maior ou 

menor sabedoria, mas a maneira pela qual a gente se comunica com eles”.  

Para Proust (2003, p. 27) a conversação daria a ideia de um diálogo, mas sem a presença 

do outro, pois a leitura permitiria receber a comunicação e continuar a desfrutar do “[...] poder 

intelectual que tem na solidão e que a conversação dissipa imediatamente”. Uma concepção 

que contribui ao autor, descrever que a leitura neste “milagre fecundo” de uma comunicação 

que acontece na solidão, ser algo mais do que podemos compreender. 

Se nenhuma palavra é solitária e remete o leitor ou o ouvinte para além de si mesmo, 

conforme descreve Queirós (2012, p. 68), ao optarmos por apresentar algumas representações 

de leitura, na perspectiva da linguagem como um processo discursivo, promove-se uma relação 

entre a pesquisadora e os excertos de textos, a partir de uma ideia a que se remetem. Esta relação 

dialógica aguça a compreensão do processo de leitura, quando ao relacionar e comparar 

fragmentos dos textos, permite identificar que entre o leitor e o texto, ocorre em movimentos 

discursivos (des)contínuos, inebriantes e fugazes. 

Assim, relacionando e comparando excertos de textos foi possível identificar e apresentar 

uma situação dialógica descrita pelo eu lírico que parece permear o ato de ler a partir da 

interioridade, da coletividade e da multiplicidade da linguagem escrita. 
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RECOMEÇO: GRUPO DE LEITURA E ESCRITA COM JOVENS E ADULTOS 

 

Adrianne Ogêda Guedes1 

 

Introdução 

 

O grande infortúnio dos sem-direito não é o de serem 

privados da vida, da liberdade e da busca da 

felicidade, ou ainda da igualdade perante a lei e da 

liberdade de opinião, mas o de terem deixado de 

pertencer a uma comunidade; seu grave defeito não é 

o de serem iguais perante a lei, é que para eles não 

existe lei nenhuma.  

(Hannah Arendt) 

  

Conquista histórica, o direito a educação é fundamento para o pleno exercício da 

cidadania. A constituição de 1988 tornou o ensino básico obrigatório e gratuito um direito 

público subjetivo para todos, incluindo aqueles que não tiveram acesso aos estudos na idade 

própria. Afirma-se assim a educação em seu papel central de garantir a construção de sujeitos 

de direitos. A formação de uma cultura de direitos humanos implica pensar o (a) cidadão (ã) 

em suas relações com o direito à educação e a participação efetiva nas estruturas político, 

econômicas, sociais e culturais da sociedade em que estão inseridos.  

No entanto, o acesso a educação para os grupos sociais que por diferentes razões não o 

tiveram na idade regular, não recebe a mesma prioridade de atendimento que o de crianças e 

jovens na idade prevista para a escolarização. Concentram-se esforços e recursos nos segmentos 

da educação regular, tornando a demanda dos demais grupos praticamente invisível. 

Compreendemos que há uma dívida histórica com o estudante-trabalhador, reconhecido como 

sujeito de direitos que em razão de desigualdades presentes na sociedade brasileira tiveram 

negados seus direitos à educação no passado.  

Movidas por essas reflexões iniciais criamos o projeto de extensão “Práticas de leitura 

e escrita, grupo cultural para jovens e adultos2”, que ganhou um novo nome após seu início, 

“Recomeço”, conferido pelos próprios participantes. Nesse artigo trazemos a história desse 

jovem projeto e algumas de suas realizações. Trata-se de uma parceria entre as Escolas de 

Educação e de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (esta  

última, por meio de seu Programa Fábrica de Cuidado3) que se encontra em seu segundo 

ano de trabalho. Pelo projeto tem passado diferentes professores, estudantes e participantes. 

Contar sua história é apostar numa ação afirmativa e potente da universidade no diálogo 

com as demandas da comunidade próxima. Neste artigo iniciamos por contextualizar a 

alfabetização no Brasil, destacando aspectos da sua história e trazendo dados estatísticos 

referentes a taxas de analfabetismo e proficiência em leitura e escrita. Em seguida relatamos 

a origem do projeto em pauta, suas motivações e fundamentos. Por fim apresentamos alguns 

resultados dessa ação extensionista, destacando as perspectivas que ela anuncia. 

                                                           
1 Esse artigo foi inspirado em um trabalho anterior produzido em parceria com as bolsistas de extensão Jocelma 

Komarov e Juliane Faria. E-mail: adrianne.ogeda@gmail.com. 
2 Esse projeto foi criado com a parceria das estudantes, agora Pedagogas formadas, Christiane Louvera e Maria 

Lúcia Lima. 
3 O programa Fábrica de Cuidados tem por objetivo oferecer diversas atividades ligadas à saúde a comunidade 

do entorno da Universidade. 
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Alfabetização no Brasil: uma questão política 

 

Leitura e escrita são compreendidas como fatores decisivos de inserção social, especialmente 

nos centros urbanos. Uma grande quantidade de práticas sociais envolve essas dimensões. Circulam 

textos de variados tipos e funções por praticamente todos os espaços sociais e por meio deles é 

possível o acesso a novos conhecimentos e informações. Com a leitura é possível aproximar-se de 

realidades diferentes daquela em que se vive, experienciar sentimentos e outras vivências 

subjetivas. A leitura também permite o acesso a novos conhecimentos e um posicionamento mais 

consciente em debates que envolvam temas sociais relevantes. 

Garantir o mais amplo acesso à leitura em qualquer momento da vida ou qualquer idade 

é, então, uma questão política, um direito imprescindível de qualquer cidadão. Partindo desse 

pressuposto, a escola, como instituição responsável por ensinar a ler, ganha relevância crucial, 

e o investimento na educação, especialmente na alfabetização inicial, deixou de ser escolha. 

Trata-se de uma necessidade que interfere diretamente na qualidade de vida da população de 

qualquer país. Porém nosso país ainda apresenta um panorama de proficiência na leitura e na 

escrita aquém do desejado.  

De acordo com relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e Cultura (UNESCO) o Brasil é o oitavo colocado entre 150 países em analfabetismo 

mundial.  

Em conformidade com os dados divulgados no último Censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2012 e apresentado em 2013, 8,6% da população 

brasileira acima de 15 anos de idade é constituída de analfabetos, totalizando um quantitativo 

de 13,2 milhões de analfabetos em nosso país. O maior índice de 54% encontra-se na região 

Nordeste e o menor de 4,4% na região Sul do país. Esses índices são mais altos entre a 

população mais idosa. Entre os que têm 60 anos ou mais, 24,4% não sabem ler ou escrever. 

Entre 40 e 59 anos, o índice é de 9,8%. Dos 30 aos 39 anos 5,1% são analfabetos e na faixa 

etária entre 25 a 29 anos, 2,8% também não sabem ler e escrever. 

Ainda segundo o censo do IBGE a taxa de analfabetismo funcional decresceu em relação 

ao censo de 2011, passando de 20,4% para 18,3% da população com idade superior a 15 anos 

que possuem menos de 4 anos de estudo. Apesar da queda, esse percentual significa um total 

alarmante de 27,8 milhões de brasileiros analfabetos funcionais. 

Tendo em vista os índices acima mencionados podemos perceber que milhões de pessoas 

em nosso país estão impedidas de exercer sua plena cidadania, já que a pessoa analfabeta é 

socialmente discriminada e até ela mesma se exclui da sociedade por se achar “incompetente”. 

Em uma sociedade letrada, aquele que não domina a linguagem escrita é socialmente excluído.  

Mesmo entre os considerados “alfabetizados” pelas estatísticas oficiais, testes de 

proficiência em leitura como o realizado PISA4 (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos), indicam uma piora do desempenho em leitura do Brasil. 

Em 2012, o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. 

De acordo com dados do Pisa, o país somou 410 pontos em leitura, dois a menos do que a sua 

pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da média dos países da OCDE (Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Com isso, o país ficou com a 55ª posição do 

                                                           
4 O Pisa, sigla do Programme for International Student Assessment, que em português, foi traduzido como Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos é um programa internacional de avaliação comparada, aplicado a estudantes da 7ª 

série em diante, na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria 

dos países. Esse programa é desenvolvido e coordenado internacionalmente pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo em cada país participante uma coordenação nacional. No Brasil, o Pisa 

é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
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ranking de leitura, abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. Segundo o 

relatório da OCDE, parte do mau desempenho do país pode ser explicado pela expansão de 

alunos de 15 anos na rede em séries defasadas.  

Quase metade (49,2%) dos alunos brasileiros não alcança o nível 2 de desempenho na 

avaliação que tem o nível 6 como teto. Isso quer dizer que eles não são capazes de deduzir 

informações do texto, de estabelecer relações entre diferentes partes do texto e não conseguem 

compreender nuances da linguagem. Tendo em vista o panorama apresentado até aqui, fica evidente 

a importância do fomento a projetos voltados especialmente para jovens e adultos que ao longo de 

sua trajetória de vida não puderam incluir-se em práticas de leitura e escrita. 

Nosso projeto, “Recomeço”, surge da inquietação de um grupo de estudantes e 

professores, uma da Escola de Educação e outra da de Enfermagem, com relação a esse tema. 

No ano de 2015, elaboramos um projeto de extensão focado no desenvolvimento da leitura, da 

escrita e da expressão oral. O público alvo era os funcionários terceirizados que circulam 

diariamente por nossa universidade. Mobilizava-nos saber que grande parte dessas pessoas 

tinham pouca ou mesmo nenhuma escolaridade. Como, sendo nós estudantes e professores, 

estreitamente ligados à produção e circulação de conhecimento, dar as costas a essa questão? 

Compreendíamos que o papel da universidade era estar em sintonia com as questões sociais 

mais amplas, de seu entorno e da própria comunidade trabalhadora.  

 

Material e Metodologia 

 

O projeto Recomeço, caminhos da ação: sua história e princípios teórico metodológicos  

 

Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os 

medos, os desejos dos educandos, crianças, jovens ou 

adultos, os educadores e educadoras populares têm 

neles um ponto de partida para a sua ação. Insista-

se, um ponto de partida e não de chegada. 

(FREIRE, 1993, p. 16). 

 

O projeto, que teve início em 2015 e agora vive seu segundo ano, teve como objetivo 

geral organizar um grupo de jovens e adultos cujo foco fosse a apropriação da leitura, escrita e 

a oralidade, por meio do debate e reflexão dos temas atuais e a circulação da palavra entre os 

sujeitos. O público alvo do projeto é bem heterogêneo com participantes de diferentes idades, 

costumes, cultura e também com diferentes níveis de apropriação da leitura e escrita.  

Em seus depoimentos a respeito das razões para o afastamento da escola, muitos reportam 

não terem conseguido um bom desenvolvimento escolar, o que nos indica serem oriundos, 

possivelmente, de uma estrutura escolar que, de algum modo, os afastou da escola. Vale 

acrescentar que muitos também atribuem o afastamento a questões de ordem pessoal.  

Todos os encontros do grupo têm base no diálogo e na autonomia dos participantes. A 

proposta é criar um espaço de encontro e troca entre os participantes, a partir da concepção 

freireana da alfabetização que valoriza os saberes dos estudantes e compreende a leitura como 

uma prática de cidadania. 

 

Eu sempre ficava animado quando tínhamos as aulas de debates sobre o 

descobrimento do Brasil e sobre a poesia. E o filme “Central do Brasil” que foi muito 

importante para mim. Fiquei muito emocionado também durante o filme foram momentos 

de confraternização. A aula de matemática foi muito importante, pois, eu mesmo não sabia 
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muito, foi muito importante. Tivemos a aula sobre o escambo entre os portugueses e os 

índios para pagamento de mão de obra que os índios prestavam. E também a troca de 

mercadoria entre os primeiros habitantes. Eu sempre comentava, principalmente com o 

Marcos, que nós deveríamos nos unir mais para aprender por que as professoras nos 

ensinavam com empenho e que eu principalmente não tirei férias para não perder nenhuma 

aula. (Participante T, 2015) 

 

Trabalhar uma concepção que tem a história de vida como geradora do processo de 

aprendizagem, incluindo os interesses dos participantes e suas leituras de mundo, 

movimenta a turma e gera um maior envolvimento por parte do participante, pois estão  

naquela sala de aula não somente para aprender a ler e escrever, mas também para pensar, 

para assumir a sua própria identidade e para reconhecer o seu papel na sociedade. 

Diariamente lidamos com o sonho de cada indivíduo que participa. Talvez o sonho inicial 

seja somente aprender a ler e escrever, porém sabemos que a educação vai além, auxiliamos 

o desabrochar de cidadãos pensadores e com consciência de seus direitos e deveres.  

A maior característica do projeto é o acolhimento que se faz necessário, como declara 

(LUCKESI, 2000, p. 171) [...] “O ato amoroso é um ato que acolhe atos, ações, alegrias e dores 

como eles são; acolhe para permitir que cada coisa seja o que é neste momento...” Podemos 

viver esse ato amoroso no projeto com a percepção de suas necessidades.  

Partindo da concepção freireana5 de alfabetização, que valoriza os saberes dos sujeitos e 

compreende a leitura como uma prática de cidadania, nosso projeto constitui-se em um espaço 

de encontro e troca entre os participantes, em que a palavra possa circular, os temas atuais 

possam ser discutidos e trabalhados, bem como os de interesse, e seja possível a apropriação e 

fruição na leitura e na escrita por parte desses sujeitos.  

 

Alguns resultados: na potência da palavra, um recomeço! 

 

Chama atenção à quase unânime constatação dos participantes em afirmarem que depois 

da participação nas aulas, houve uma modificação na forma de se expressarem, o 

desenvolvimento na oralidade os auxiliou na forma de interagir nos ambientes familiar, 

profissional e social. 

 

Com o projeto a gente aprende a falar. Não que a agente não soubesse falar... mas hoje 

nos expressamos melhor. (depoimento de uma participante) 

 

Alguns relataram que jamais tinham imaginado que pudessem estar nas salas de aula na 

condição de alunos, uma vez que em seu lugar de prestador de serviços estavam longe desta 

perspectiva. 

Em suas falas, havia muita satisfação pela oportunidade de voltarem a se relacionar com 

seus pares no exercício da profissão, onde imaginavam estar sozinhos em suas dificuldades, e 

encontram no projeto o lugar onde conseguiram retomar relações sociais que para muitos já 

haviam considerado como perdidas. 

Nosso objetivo focado na apropriação da leitura e da escrita por meio do debate e da 

convivência entre os sujeitos, expressa que uma das principais vertentes do pensamento de 

Paulo Freire foi alcançada, pois os participantes do grupo tornaram-se sujeitos ativos no 

processo ensino aprendizagem, uma vez que, atingiram um nível de autonomia e segurança, 

                                                           
5 Paulo Freire, importante educador brasileiro, é reconhecido especialmente pelo trabalho que realizou de 

alfabetização popular no Brasil, cujo conceito de cidadania articulado com a leitura e a escrita eram centrais. 
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permitindo-lhes a procura de outros meios que lhes possibilitassem a continuidade dos 

estudos.  

Alguns depoimentos corroboram nossa percepção de ter favorecido a conquista de uma 

maior autonomia e segurança. Dona Derli, 65 anos, uma das participantes do primeiro semestre 

de 2015, quando questionada sobre sua ausência, nos informou que procurou uma escola 

próxima a sua residência no bairro de Paciência e conseguiu matricular-se no período noturno. 

Ela também reafirmou a importância do projeto em sua vida, pois agora acompanha melhor os 

estudos do neto e a aulas que assistiu conosco foram o incentivo que lhe faltava para retornar 

aos estudos.  

Alguns participantes mesmos matriculados na escola regular permaneceram no projeto, 

pois compreenderam que a participação lhes proporcionou além da melhora na escrita, o 

desenvolvimento na oralidade e na leitura, muitos relatam que perderam a vergonha de ler em 

voz alta e se orgulham de conseguir conversar com desenvoltura em ambientes diversos sobre 

assuntos que antes do projeto desconheciam.  

Evidenciou-se na prática que o diálogo é o encontro entre a ação e a reflexão e que os 

debates que foram realizados contribuíram para a transformação dos saberes em pensamentos 

críticos e autônomos.  

 
“O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para 

designá-lo. Se ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens os 

transformam, o diálogo impõe-se como caminho pelo qual os homens 

encontram seu significado enquanto homens; o diálogo é, pois, uma 

necessidade existencial.” (Freire, 1980, p. 82). 

 

No fim do ano passado em 2015, para finalizar as atividades propusemos que todos nós, 

estudantes e participantes, escrevêssemos juntos um livro que contaria nossa trajetória.  

Um dos capítulos desse livro era “O que mudou na sua vida e as expectativas futuras, 

após ingresso no projeto”, nesse capítulo observa-se a função social da leitura e da escrita. Em 

seus relatos os participantes falavam de como a vida deles mudou após uma maior apropriação 

da leitura.  

 

“Tudo ficou mais fácil, a leitura, um nome de uma rua, receitas e livros. Não me sinto 

leiga, não me sinto envergonhada. Já me sinto à vontade com as letras, é uma sensação de 

liberdade comigo mesma. Às vezes eu me travo na leitura, mas isso não quer dizer que eu não 

sei ler...” (Participante G, 2015) 

 

No fragmento separado acima trazemos a fala de um dos participantes do projeto, onde 

podemos reconhecer a leitura e a escrita tem uma função importante na vida do indivíduo, ele 

sente que tudo ficou mais fácil por conseguir com mais apropriação ler o nome de uma rua ou 

uma receita.  

A leitura e a escrita funcionam como uma abertura para o mundo, um mundo novo, no 

qual aquele indivíduo já participava, mas de forma coadjuvante agora sente-se capaz de ser o 

ator principal. 

 

Conclusão 

 

O projeto de extensão Recomeço tem se constituído em uma rica experiência de formação 

para seus integrantes: estudantes extensionistas, professores orientadores e adultos 

participantes. O contato estreito com o grupo e o envolvimento em atividades diárias de 
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planejamento e estudos a respeito da educação de jovens e adultos trazem uma gama de 

aprendizados significativa! Além disso, o projeto traz efetivamente oportunidades de 

desenvolvimento pleno da escrita, da leitura e da oralidade para o grupo de participantes. A 

partir do que temos caminhado muitas novas possibilidades se anunciam no horizonte, todas 

em prol de uma educação que possa contribuir para o desenvolvimento da cidadania e 

ampliação da presença da universidade junto à comunidade.  
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TEXTOS MEMORIALÍSTICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE: NARRATIVA 

DE PROFESSORES 

 

Adrianne Ogêda Guedes1 

Iduina Montalverne Chaves2 

 

Introdução  

 

O campo da formação docente e as questões nele imbricadas, tem sido nosso foco de 

interesse como pesquisadoras. Aqui, nesse trabalho, colocamos em cena algumas experiências 

formativas que temos desenvolvido como professoras de professoras e professores em 

formação, em turmas de graduação em Pedagogia e pós-graduação em Educação. Daremos 

destaque ao trabalho com textos de cunho memorialístico. Reconhecemos que as obras de cunho 

memorialístico e/ou autobiográficas podem trazer memórias não apenas autobiográficas, mas 

também, potencializar as reflexões sobre vários aspectos ligados aos processos educativos, 

estimulando a reflexão, análise e crítica de temas relacionados à formação e abrir caminhos 

para outros escritos. Mais do que ponto de partida, o próprio processo de produção e leitura de 

textos, dessa natureza, possibilita a quem o produz acessar seus conhecimentos prévios a cerca 

do tema em pauta, bem como aprofundar reflexões iniciais.  

Apresentaremos pequenos trechos das narrativas de estudantes (de turmas de graduação, dos 

anos 2014 e 2015), com o objetivo de explicitar as bases teóricas que fundamentam o como desvelar 

e o quanto os desdobramentos de nossos trabalhos com esses tipos de textos têm nos dado a chance 

de ampliar a proximidade com nossos estudantes, estreitando também os laços entre distintos 

espaços formativos – universidade, escola, família – e refletir sobre a potência dos mesmos. Como 

formadoras de professores nos interessa apreender de que modo o trabalho com os textos 

memorialísticos tem mobilizado nossos estudantes no sentido de se constituírem mais e mais 

autores de suas próprias formações, bem como estabelecerem com a leitura e a escrita uma relação 

também de autoria. A língua é pensada por nós em sua riqueza de revelar, desvelar, permitir que 

venha à tona aquilo que quem escreve (e quem lê) quer dar a ver, quer expressar de verdade. 

Por fim, tendo em vista o prazer e a riqueza trazidos por esse tipo de trabalho no cotidiano, 

julgamos ser um caminho interessante para o campo da formação docente. Fica o convite para 

essa possibilidade.  

 

Textos memorialísticos: um mergulho na autoreflexão  

 

Devolver à experiência o lugar que merece na 

aprendizagem dos conhecimentos necessários à 

existência (pessoal, social e profissional) passa pela 

constatação de que o sujeito constrói o seu saber 

ativamente ao longo de seu percurso de vida. 

Ninguém se contenta em receber o saber, como se ele 

fosse trazido do exterior pelos que detêm os seus 

segredos formais. A noção de experiência mobiliza 

uma pedagogia interativa e dialógica.  

(Pierre Dominicé) 

                                                           
1 Professora Adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Rio de Janeiro/Brasil. E-mail: 

adrianne.ogeda@gmail.com. 
2 Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói/RJ, Brasil. E-mail: iduina@globo.com. 

mailto:adrianne.ogeda@gmail.com
mailto:iduina@globo.com
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Pierre Dominicé (1990) destaca aspectos relativos à construção de saber que mobilizam 

a experiência pessoal, a interação e o diálogo. Os estudos referentes ao construtivismo e ao 

sócio construtivismo abordam esse tema. Quando se trata de formarmos professores, nem 

sempre nos colocamos essa perspectiva. Porém, sabemos hoje, tendo em vista as pesquisas 

acerca do saber do professor (Freire, (1996), Tardif, (2002) Nóvoa, (1992) etc.) que o adulto 

também vive um processo de construção e reconstrução permanente. Para isso, precisa 

referenciar-se ao conhecimento que possui, cotejá-lo/compará-lo com o novo que se apresenta, 

buscando construir um sentido próprio para seus estudos e trajetórias. O mestre Paulo Freire 

(op. cit.) afirmava que o conhecimento só se constrói quando há curiosidade e interesse por 

parte do aprendiz. Para ele, é preciso que o que aprendemos faça sentido para nossa vida, de 

outro modo será um conhecimento vazio, que provavelmente cairá no esquecimento.  

Refletir sobre o vivido é um exercício do pensamento como um ato de crítica à forma 

legítima e legitimada de pensar: a experiência de se misturar, envolver, imbricar e se colocar 

no próprio ato de conhecer. Ao narrarmos nossa história, recuperamos experiências vividas em 

diferentes espaços e momentos da nossa vida e, o fato de refletirmos sobre elas, buscando um 

sentido, confere à experiência um significado de construção, uma integração da mesma às 

nossas referências. 

No Brasil, a utilização dos memoriais e/ou escritas autobiográficas nos espaços de 

formação tem ganhado força nos últimos 20 anos. Beatrice Catani, em seu livro, “A vida e 

ofício de professores” (1998), apresenta as bases de seu trabalho com escritas narrativas, além 

de incluir vários relatos de professores com as quais desenvolveu experiências de formação. A 

autora afirma que a narrativa potencializa a reflexão e, se esta reflexão estiver integrada com 

uma das formas de atenção consciente, é possível intervir na formação do sujeito de maneira 

mais criativa, conseguindo um melhor conhecimento dos seus recursos e objetivos. 

Ao lançar um olhar mais atento e mais profundo sobre seu passado, os professores em 

formação têm a oportunidade de refazer seus próprios percursos, e a análise dos mesmos tem 

uma série de desdobramentos que possibilitam a instauração de práticas de formação. Eles 

podem reavaliar suas práticas e a própria vida profissional ao mesmo tempo, imprimindo novos 

significados à experiência passada e restabelecendo suas perspectivas futuras.  

 

Textos memorialísticos na formação de professores alfabetizadores: ler e escrever como 

experiências inspiradores  

 

O que somos, ou melhor, o sentido do que somos, 

depende das histórias que contamos.  

(Jorge Larrosa) 

 

Dentre os textos trabalhados em nossas turmas citamos: “Leitura”, do livro “Infância” de 

Graciliano Ramos (1995); “Memórias de Leitura e escrita”, artigo de Vitória Líbia Barreto Faria 

(2004); de Bartolomeu Campos Queirós: “Por parte de pai”, (1995), “Ler, escrever e fazer conta 

de cabeça”(2004) e “Vermelho amargo”(2011); de João Ubaldo:“Memória de livros” crônica 

de “Um brasileiro em Berlim” do João Ubaldo (2011); e, “Meus desacontecimentos, a história 

da minha vida com as palavras” de Eliane Brum (2014). Um cardápio variado de excelentes 

autores, dentre outros também adotados, com experiências bem distintas. Sem a pretensão de 

esgotar as múltiplas possibilidades de leitura dessas obras, destacamos um ou outro aspecto que 

pode favorecer às relações entre as experiências dos autores e os estudos sobre alfabetização, 

leitura e escrita.  
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O primeiro, de Graciliano Ramos, traz a infância do autor, contextualizada no início do 

século XX. Nascido no sertão de Alagoas e filho de Sebastião Ramos de Oliveira, um 

comerciante retratado nesse mesmo livro como um “ "Um homem sério, de testa larga [...], 

dentes fortes, queixo rijo, fala tremenda; uma senhora enfezada, agressiva, ranzinza [...], olhos 

maus que em momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura" (1995, página 13). 

A experiência de aprender a ler foi marcada por uma severidade contundente. Palmatória ao 

lado, cartilha a ser decorada. Ler, para seu pai e primeiro professor – sem sucesso no ensino – 

era atividade que conferiria ao jovem aprendiz status social. Ler era ser mais próximo das 

referências e personalidades respeitadas como o cônego da cidade ou o advogado proeminente. 

Acreditava o pai que por meio da repetição e da punição ao erro, Graciliano menino aprenderia 

a ler. No entanto, as estratégias didáticas só conseguiram produzir suores, medo e uma leitura 

claudicante e insegura.  

 
(...) E o côvado me batia nas mãos. Ao avizinhar-me dos pontos perigosos, 

tinha o coração desarranjado num desmaio, a garganta seca, a vista escura, e 

no burburinho que me enchia os ouvidos a reclamação áspera 

avultava.(Ramos, op. cit., página 98) 

 

Além da beleza do texto e da capacidade de nos fazer sentir seus suores e terrores diante 

das durezas dos momentos de leitura vividos pelo autor, a leitura desse texto permite 

compreender as concepções de ensino e aprendizagem que orientavam as escolhas de Sebastião. 

O pai de fato acreditava que suas escolhas resultariam em aprendizado.  

Faria (2004) traz suas memórias de infância, contextualizada nos anos 1940-50 em uma 

cidade interiorana e os rituais de leitura promovidos pelo seu pai que congregavam crianças de 

várias idades em torno da leitura.  

 
Todas as noites, após o jantar, meu pai se deitava na rede e, aos poucos, todos 

nós, aprendizes de leitura, vínhamos chegando. Lembro-me de que, 

inicialmente, eram três, depois foram chegando os demais, até constituirmos 

um grupo de sete pessoas, incluindo o mais experiente. Sempre havia alguns 

que não sabiam ainda ler convencionalmente, outros que já liam fluentemente 

e alguns que liam ainda com certa dificuldade. Essa heterogeneidade não 

impedia nenhum de nós de participar ativamente dos atos de leitura. O desejo 

de decifrar aquilo que os livros diziam e de ser admitido no mundo da leitura 

misturava-se com a admiração pela figura paterna.  

[...] O conhecimento prévio construído em minha história de leitora e escritora 

sequer era reconhecido pela instituição que freqüentei. O que importava era o 

alfabeto, a cópia de letras e sílabas isoladas que iam sendo apresentadas pela 

professora no blocão e reproduzidas em nossos cadernos ou repetidas em voz 

alta por meio de um jogral destituído de sentido. Tudo isso não tinha a menor 

importância para mim que já sabia há muito tempo para que a escrita servia e 

qual a sua utilidade real em minha vida. (Faria, p. 50-53) 

 

A partir da leitura dos textos feita de diferentes formas, compartilhada, com marcações 

coletivas, os estudantes foram provocados a pensar sobre os sentidos da leitura e da escrita para 

cada um dos autores em pauta. E mais, como suas experiências permitem compreender as 

concepções de ensino e aprendizagem ali presentes. Provocaram, também, que cada um 

revolvesse seu próprio baú de memórias e compartilhasse com o grupo. Dessa experiência, 

lançamos a proposta de produção textual de um texto memorialístico, que após ser entregue e 

lido em pequenos grupos na sala, volta às mãos do autor com sugestões de ampliações, 
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estreitamento de diálogos e outros movimentos formativos. Instigamos, também, a explorarem 

seus estilos de escrita, ao exemplo dos autores lidos. O importante, acreditamos, é que possam 

exercitar-se como escritores autorais, que tem uma história para contar e um jeito próprio de 

fazê-lo. Esses textos, escritos pelos estudantes, acabam por trazer à tona belos relatos. Alguns 

trechos em destaque: 

 
Helena, “O q vem depois do z?” 

 

Aos 12 anos, ainda distanciada da literatura por não ser estimulada da forma 

correta e pelas leituras obrigatórias da escola que não eram as mais desejáveis 

por mim, enfrentava um conflito interno, pois queria gostar de ler, pegar livros 

enormes, saber contar as histórias, compartilhar ideais e não conseguia, 

qualquer livro que eu começasse a ler não terminava. Até que a professora de 

literatura sugeriu a leitura do livro “Isso ninguém me tira” de Ana Maria 

Machado e eu me apaixonei pela história.  

Este livro conta a história de dois adolescentes apaixonados que lutam para 

ficar juntos, pode parecer a princípio um romance, uma simples confusão de 

sentimentos do adolescer, porém o livro “vai provocar discussão, por a prova 

valores, desejos...” como afirma Ana logo no inicio do livro. Senti-me 

realizada e feliz ao conseguir terminar um livro e ainda lê-lo cinco vezes. Era 

um livro certo na minha mochila toda vez que viajava.  

Desde então iniciou-se um processo de descobertas e paixões pela leitura na 

minha vida. Não vou dizer que leio muitos livros, livros enormes, mas tenho 

lido cada vez mais e tenho me sentido bem por isso. Uma dedicação, um gosto 

e um desejo de ampliar meus horizontes e minha criatividade. Tenho também 

me esforçado para escrever, a escrita tem sido um desabafo, um refugio para 

expressar minhas angustias. Amadureci e estou cada vez mais evoluindo com 

esse processo, ler e escrever é autoconhecimento, é se reinventar, é 

aprendizado, é estimular a criatividade, poder ser quem somos e o que 

quisermos ser.  

Hoje, relatando esta história vejo que mal sabia eu que depois do Z havia 

muitas complexidades e que a leitura e a escrita me traria tantos benefícios, 

me apresentaria tantas culturas, me faria entender a minha identidade. Depois 

do Z estava sim outro mundo, um mundo o qual ainda estou pouco a pouco a 

conhecer.  

 

 “Relações” - Bia 

 

Mas sendo bem honesta agora a situação mudou mesmo com nove anos! 

Na capa do livro havia um menino montado em uma vassoura tentando 

apanhar uma bolinha amarela alada. O livro já havia passado pela leitura da 

minha irmã vinte anos mais velha que eu, e pela leitura da minha mãe, trinta 

e nove anos mais velha que eu. Ambas amaram e não havia um encontro cujo 

o assunto leitura surgisse que as duas não deixassem escapar o quão bom era 

aquele tal de Harry Potter. Sucumbi aos apelos e tentei começar a ler, desisti. 

Aquele livro parecia infinito! E a minha distração e hiperatividade não me 

permitam ler mais de duas páginas por dia. Já depois de apaixonada pelos 

filmes me propus o desafio de ler todos os livros até então lançados da série.  

O interessante nessa história, eu creio, o fato de que eu não fiquei só fã dos 

livros, dos filmes e dos personagens. Eu agora era fã de uma escritora! 

Comecei a achar fantásticos a 485déia de escrever o que eu bem quisesse e 

comecei a fazê-lo. 
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Com a adolescência vieram os problemas de auto aceitação, auto estima, 

amigos, pressões. Minha psicóloga me sugeriu que eu escrevesse para 

exorcizar o que me afligia. 

“O papel aceita tudo, não te julga e só mantém um silencio de compreensão”, 

dizia ela.  

 

Refletir sobre as escolhas metodológicas que traçamos, permitiu pensar nos diferentes 

caminhos possíveis para formação do leitor e do escritor. Nessas experiências, está nossa crença no 

mergulho na experiência. Encontro que mobiliza sentidos, amplia compreensões sobre os distintos 

modos de se constituir leitor e um convite a novos voos no campo da leitura e da escrita.  
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O TRABALHO COM A FORMAÇÃO DE CONCEITOS E A LINGUAGEM NA 

PERSPECTIVA DO MATERIALISMO HISTÓRICO E DIALÉTICO 

 

Geuciane Felipe Guerim1 

Rosangela Miola Galvão de Oliveira2 

 

Introdução 

 

Compreender o processo de desenvolvimento da linguagem no homem constitui-se 

elemento fundamental para a apropriação dos conceitos. A partir da apropriação de conceitos 

advindos das relações sociais, o homem se desenvolve, sendo este processo de caráter dinâmico. 

Neste contexto, a linguagem possui participação fundamental, pois mediante a aquisição dos 

signos o homem desenvolve as funções psíquicas superiores que contribuem para que o sujeito 

se aproprie dos conhecimentos científicos, necessários ao saber.  

No intuito de entender a contribuição da linguagem na formação dos conceitos, a 

investigação foi dividida em duas etapas. No primeiro momento do artigo, o objetivo é expor 

como ocorre o processo de linguagem no homem e como isto contribui para a formação dos 

conceitos na perspectiva do Materialismo Histórico e Dialético. No segundo, apresenta-se uma 

pesquisa realizada com 136 alunos do 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental, tendo como 

parâmetro de análise a fundamentação do Materialismo Histórico e Dialético. 

 

A linguagem e a formação dos conceitos no Materialismo Histórico e Dialético 

 

Com o domínio da palavra, o homem amplia sua visão de mundo, pois pode transmitir 

suas experiências e assegurar que tenham continuidade como parte da história humana. As 

palavras para Luria (1987) estão envoltas por um campo semântico, pois cada palavra 

estabelece relações com outras de mesmo sentido, uma cadeia de conexões que o homem utiliza 

para a comunicação. Eleger uma ou outra palavra é uma atividade que o homem realiza para 

dar sentido e significado a linguagem. Para Luria (1987, p. 25) a linguagem pode ser 

considerada como um conjunto de “[...] códigos que designam objetos, características, ações 

ou relações; códigos que possuem a função de codificar e transmitir a informação [...]”. 

Para Bakhtin (1988, p. 12), “[...] a palavra é o fenômeno ideológico por excelência”, podendo 

representar funções ideológicas do interlocutor, tais como: política, cultural, psicológica, religiosa, 

entre outras. Nesse contexto, a palavra assume a função de signo, no qual transmite as 

intencionalidades do autor do discurso. Para Marx (1990) as intencionalidades podem ser 

denominadas de determinantes, e para Saviani (2011) recebem o nome de dimensões. Os 

determinantes podem indicar ao interlocutor os caminhos os quais o conhecimento pode percorrer 

para que haja o real entendimento de determinado assunto. A apropriação da linguagem propicia ao 

homem uma superação enquanto ser humano, pois revoluciona as funções psicológicas, que vão de 

primitivas a superiores. O salto qualitativo ocorre quando as funções elementares passam a produzir 

conexões antes não existentes. O contato com a cultura, com as relações sociais que o homem 

desenvolve são os fatores que fornecem subsídios para o desenvolvimento de funções antes não 

presentes no psiquismo. (VIGOTSKI, 1960b; LURIA, 1987).  

As funções psíquicas superiores são conquistadas historicamente pelo gênero humano e 

não se desenvolvem de forma natural. Na escola o desenvolvimento das funções superiores é 
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capaz de modificar as reações aos estímulos, no caso, a necessidade dos alunos diante das 

atividades organizadas pelo professor, possibilitando uma atividade formativa. 

Com relação à formação de conceitos, pode-se considerar que um conceito é capaz de 

representar um conjunto de objetos passíveis de identificação por uma palavra. Para Peternella e 

Galuch (2012, p. 65) o trabalho pedagógico com os conceitos deve ir além da “[...] descrição de 

aspectos distintos dos fenômenos diretamente perceptíveis e observáveis, sem tomá-los em seu 

movimento histórico de constituição [...]”, ou seja, o conceito precisa se desvincular das 

experiências empíricas de objetos isolados. Para Luria (1987) a passagem do significado da palavra 

ao estágio dos conceitos proporciona a apropriação de uma informação mais completa, além de 

contribuir para os processos cognitivos no que concerne ao processo de formação das categorias.  

Porém, o ensino direto dos conceitos não é recomendado por Vigotski (1960a) que 

considera esta prática vazia de sentido e significado ao aluno, vinculando-se à memorização 

momentânea sem uma aprendizagem consciente. Para Vigotski (1960a) a formação dos 

conceitos pressupõe um material sensível e a palavra. O material sensível seria o conteúdo que 

abstrai, generaliza e coloca em categorias os significados, e ao final resulta no conceito. E a 

palavra é fundamental neste processo, pois permite a transmissão ao interlocutor do conceito 

em forma de signos. Para Vigotski (1960a, p. 73) “o conceito é impossível sem as palavras, o 

pensamento com o uso dos conceitos é impossível sem o pensamento baseado na linguagem”. 

Para que o conceito surja se faz necessário que haja uma necessidade por parte do homem no 

qual o conceito o satisfaça, ou seja, na realização de uma atividade com objetivo determinado 

ou quando da resolução de uma tarefa concreta. (VIGOTSKI, 1960a).  

 

Relação entre linguagem e conceitos com alunos da Educação Básica  

 

A pesquisa apresentada tem caráter descritivo, na qual as pesquisadoras participaram de 

duas aulas baseadas em material elaborado pelos integrantes do projeto OBEDUC-UEL, que 

tem como objetivo contribuir para pesquisas e para o aprimoramento da educação como um 

todo. Foi aplicada uma atividade de compreensão oral com o uso de dois vídeos, sendo o 

primeiro uma reportagem sobre o uso do celular, no qual várias pessoas relatavam como 

utilizavam o aparelho em suas atividades diárias e ao final a apresentação de uma psicóloga que 

indicava o uso correto do celular. O outro vídeo consistiu em uma entrevista com uma psicóloga 

que apontava sobre os males do uso incorreto do aparelho e também indicava o tempo e lugares 

adequados para o uso desta tecnologia.  

Ao final, foi solicitado aos alunos que demonstrassem a compreensão dos vídeos por meio 

de uma produção escrita. Os alunos foram orientados a escrever a respeito dos vídeos e indicar 

possíveis relações com outros determinantes, tais como: psicológicos, sociais, culturais, 

econômicos, políticos, e, ao mesmo tempo indicar o porquê da escolha dos determinantes, assim 

podiam expressar os sentidos pessoais sobre a temática. 

Os participantes foram duas turmas do 8º e 9º ano escolar de uma instituição pública do 

município de Londrina, totalizando 136 alunos. A atividade proposta teve a duração de duas 

aulas. As produções selecionadas para este artigo tiveram como critério as que apresentaram 

maior relevância para a análise, ou seja, estavam mais condizentes com a formação de conceitos 

e a indicação de determinantes. Das 136 produções escritas oito produções foram transcritas 

literalmente e identificadas por letras como: aluno A, B, C, D, E, F, G e H.  

No intuito de perceber a formação de conceitos sobre a temática “uso do celular” e as 

relações deste assunto com os diferentes determinantes, seguem abaixo as oito produções 

transcritas literalmente: 
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Aluno A: “Psicológica e social, pois é algo que atinge a mente e com a sociedade para ficar no 

aparelho. Causando transtornos.” 

Aluno B: “Psicológicas, por que pode viciar os jovens, adultos e crianças e causa dor de cabeça, 

mal jeito para usar o celular.” 

Aluno C: “Social e psicológica, pois hoje já faz parte da vida da pessoa e psicológica porque se 

torna um vicio.” 

Aluno D: “Social afeta a sociedade. O vídeo esta falando sobre os vícios do celular.” 

Aluno E: “Social porque deixa de falar com o próximo.” 

Aluno F: “Por quê? Ninguém consegue ficar sem celular hoje então me chame viciado.” 

Aluno G: “Social porque as pessoas dependem dele para várias coisas.” 

Aluno H: “Social, cultural e psicológica. Por que as pessoas deixam de fazer suas tarefas e 

perder horas dias ou até deixar de comer pra ficar no celular. Mas também do razão, porque se 

não tem nada de interessante na vida real, pessoas procuram meios de entretenimento.” 

 

Nas produções apresentadas, pode-se observar a predominância do determinante social. 

O determinante é exposto pelos alunos e relacionado às palavras “sociedade, pessoas, próximo”. 

Ou seja, os alunos relacionam o social primeiro à grande quantidade de pessoas, que remete a 

própria definição da palavra sociedade (reunião de pessoas com objetivos comuns) que no caso 

seria o do uso do celular. A relação social que caracteriza uma sociedade pode ser observada 

na palavra “próximo” do aluno E. As relações efetuadas são condizentes com a palavra 

sociedade, mas a nível superficial, ou seja, são quase transcrições das falas das psicólogas.  

No que concerne ao determinante psicológico, os alunos o relacionaram com as palavras: 

“mente, transtornos, vício.” Novamente os alunos realizaram associações simples com as falas 

das psicólogas sobre os possíveis efeitos do uso do celular. Somente o aluno H apresenta em 

seu discurso um entendimento diferenciado ao relacionar o psicológico, social e cultural com 

algo positivo, a realização do entretenimento. O aluno H ainda complementa sua fala quando 

diz que “não tem nada de interessante na vida real”, desta forma o uso do celular seria para ele 

a solução para uma necessidade humana. Assim, este recurso tecnológico estaria atuando como 

instrumento pelo aluno para a realização de uma necessidade. Marx (1990) e Leontiev (2001) 

também destacam a importância dos instrumentos para a realização das necessidades humanas.  

No intuito de observar os determinantes destacados pelos alunos nos dois vídeos 

apresentados, foi elaborado o quadro 1, o qual está dividido em três partes. A primeira coluna 

apresenta quais os determinantes apontados pelos alunos e a segunda e terceira coluna 

apresentam a quantidade de determinantes por ano escolar.  

Observa-se que houve a predominância do determinante social em ambas os anos escolares. 

De acordo com os estudantes, este fato é explicado porque o uso excessivo do celular afeta a 

sociedade como um todo, isso é demonstrado em frases que indicam que o uso excessivo do celular 

pode influenciar o coletivo tanto em comportamento quanto em questões físicas e de saúde. 

 

Determinantes 9º ano 8º ano 

Social 23 23 

Psicológico 16 22 

Cultural 5 0 

Econômico 2 6 

Político 1 0 

Afetivo 0 1 

Tecnológico 0 1 

Quadro 1- determinantes identificados pelos alunos dos vídeos “Uso do celular” – Fonte: A pesquisadora (2014) 
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No quadro 1 é possível perceber que a questão psicológica foi lembrada por grande parte 

dos estudantes. Este fato revela a observação dos alunos da fala das psicólogas que enfatizaram 

em seus discursos os males causados pelo uso do celular. Os alunos compreenderam que o fator 

psicológico está presente, mas não conseguiram demonstrar um conhecimento mais aprimorado 

sobre o assunto, as escritas demonstravam descrições superficiais sobre o assunto baseadas na 

palavra “vício”. 

As divergências ocorreram pela lembrança de alguns e falta de outros determinantes, tais 

como: afetivo e tecnológico pelos alunos do 8 º ano e político e cultural pelos alunos do 9º ano 

escolar. Isto pode ser considerado normal para a compreensão de um texto, já que as leituras 

anteriores de cada estudante auxiliaram na compreensão das leituras atuais segundo Rezende 

(2009). Interessante observar que o determinante cultural pode ser considerado o terceiro mais 

lembrado pelos alunos do 9º ano e esquecido pelos alunos do 8º ano escolar, talvez pelo fato de 

que o processo do conhecimento pode ser considerado cumulativo, sendo assim, os alunos do 

9º ano já obtiveram mais informações sobre as questões culturais que os alunos do 8º ano 

escolar. Os conhecimentos apropriados pelo homem ao longo da história são transmitidos 

culturalmente às gerações precedentes pelas relações sociais, segundo Marx (1990), o que 

talvez não tenha sido percebido no primeiro momento pelos alunos poderá ser apropriado em 

outro momento, assim como é estruturado o ensino, em processos sistematizados de 

aprofundamento dos conhecimentos.  

  

Considerações finais  

 

Conhecer o processo da apropriação da linguagem e suas contribuições no 

desenvolvimento das funções psíquicas superiores possibilita ao professor possa organizar o 

ensino de forma a superar muitas dificuldades de leitura e compreensão. Da mesma forma que 

o conhecimento é dinâmico, os conceitos também são. Sendo assim, o docente precisa 

sistematizar o ensino de forma a buscar o conhecimento inicial do aluno, e num processo 

dialético, no qual cumpre o papel de mediador, possibilitar a apropriação do conhecimento em 

sua totalidade. Assim, para que o processo de ensino e aprendizagem seja condizente com as 

reais necessidades dos alunos é preciso que este esteja embasado em uma corrente teórica que 

vise à formação humana.  

Na pesquisa realizada constatou-se que muitos dos estudantes apresentam ainda uma leitura 

ingênua sobre a temática apresentada. Este fato revela a necessidade de um trabalho mais intenso 

com a leitura, pois quanto mais leituras o aluno possui, mais conhecimento de mundo o terá. Ao 

mesmo tempo, o docente precisa estar atento ao trabalho com os conceitos. Quanto maior a 

apropriação dos conceitos pelos alunos, maiores são as possibilidade de produzir textos permeados 

pelas dimensões postas na sociedade, e assim relacionar de forma mais natural o assunto tratado 

com as intencionalidades do discurso apresentado em textos escritos, orais, vídeos. 

A preocupação ao final da pesquisa deu-se com relação aos apontamentos dos 

determinantes pelos estudantes, já que grande parte apenas citou determinantes sem produzir 

uma justificativa plausível à existência ou não no vídeo assistido por eles. Desta forma, percebe-

se que existe o conhecimento da palavra em si, mas não o entendimento do seu sentido e 

significado. Por isso, fazem-se necessários, estudos que visem revelar o real entendimento dos 

alunos sobre o conceito de cada determinante. 
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IMAGENS INVENTADAS: SOBRE MÁQUINAS, CRIANÇAS E O FAZER-

CINEMA NO CURRÍCULO ESCOLAR 

 

Luis Gustavo Guimarães1 

Carlos Eduardo Albuquerque Miranda2 

 

“Um fotógrafo-artista me disse outra vez: Veja que 

pingo de sol no couro de um lagarto é para nós mais 

importante do que sol inteiro no corpo do mar. Falou 

mais: que a importância de uma coisa não se mede 

com fita métrica nem com balanças nem com 

barômetros etc. Que a importância de uma coisa há 

que ser medida pelo encantamento que a coisa 

produza em nós”. 

(BARROS, 2008, pág. 95). 

 

 

- Posso filmar mesmo o que eu quiser da escola?  

- Podemos brincar no pátio e filmar? 

- Como ela foi parar dentro da caixa? Ela está de ponta cabeça? 

 

Imagens trêmulas, vultuosas, invenções nauseantes, imagens passageiras... imagens 

inventadas, imagens agentes... risos... minutos lumière e os gestos cinematográficos de escolha, 

disposição e ataque propostos por BERGALA (2008) dão corpo as experimentações das 

crianças com as máquinas de ver e de produzir imagens em uma escola rural de educação básica. 

Manoel de Barros em seu livro Memórias Inventadas recria ou cria uma memória da 

infância, por meio da prosa poética, na eleição das coisas desimportantes, dos afetos e das 

descobertas no espaço da casa... do quintal... de suas memórias... seu modo de imaginar e 

escrever. Ele faz jogos com as palavras enquanto as crianças reinventam a escola e sua própria 

existência com as imagens.  

 
“Eu lisonjeio as palavras. E elas até me inventam. E elas se mostram faceiras 

para mim. Na faceirice as palavras me oferecem todos os seus lados... A gente 

só gostasse de fazer de conta. De inventar as coisas que aumentassem o nada” 

(BARROS, 2008, pág. 133). 

 

O encontro destas invenções e autorias de Barros e das Crianças implica o 

compartilhamento de outro território enquanto pesquisa-intervenção e cartografia de um 

território existencial permeado de subjetividade e nuances. Esta escrita reflete o mergulho de 

um dos autores na sua própria experiência enquanto oficineiro e coordenador pedagógico desta 

escola e das experimentações a partir do Projeto de Pesquisa “Máquinas de Ver” ecoando na 

escola, em que os dois autores estão envolvidos. Para tanto os aprendizes-cartógrafos se valem 

ora do discurso formal e ora de uma narrativa “inventada”. 

 

                                                           
1 Universidade Estadual de Campinas / Faculdade de Educação, Campinas / Prefeitura Municipal de Valinhos, 

SP/Brasil. E-mail: luis_gustavogui@hotmail.com. 
2 Universidade Estadual de Campinas / Faculdade de Educação, Campinas, SP/Brasil. E-mail: ceamiranda@gmail.com. 

mailto:luis_gustavogui@hotmail.com
mailto:ceamiranda@gmail.com
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“O aprendiz-cartográfo inicia seu processo de habitação do território com uma 

receptividade afetiva. Tal receptividade não pode ser confundida com 

passividade. Na receptividade afetiva há uma contração que torna inseparáveis 

termos que se distinguem: sujeito e objeto, pesquisador e campo da pesquisa, 

teoria e prática se conectam para a composição de um campo problemático. 

Aberto a experiência de encontro com o objeto da pesquisa, o aprendiz 

cartografo é ativo na medida em que se lança em uma prática que vai ganhando 

consistência com o tempo, marcando o propósito de seguir cultivando algo” 

(ALVAREZ & PASSOS, 2012, pág. 137). 

 

A escola como quintal e achadouros 

 

A escola se localiza no interior de São Paulo/Brasil. Em julho de 2013 foi implantado na 

rede municipal de Valinhos/SP, o Programa Mais Educação iniciando pelas escolas com notas 

baixas no Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e de acordo com dados 

apontados por SANTINI (2015) é questionável tais notas já que em algumas avaliações a escola 

não participou de uma das provas externas, mesmo assim o critério comparativo entre as escolas 

rurais na relação com as demais escolas municipais, que apresentavam tais requisitos, foram 

escolhidas para receber o Programa. 

O Mais Educação é uma estratégia governamental para estimular a ampliação da jornada 

escolar na perspectiva da Educação Integral organizado por macro campos que possibilitam a 

oferta de oficinas/atividades diversificadas escolhidas pela própria comunidade escolar a serem 

realizadas no contraturno escolar e/ou integradas ao currículo da escola. 

 
“Trata-se, portanto, de ampliar o tempo de permanência na escola, garantir 

aprendizagens e reinventar o modo de organização dos tempos, espaços e 

lógicas que presidem os processos escolares, superando o caráter discursivo e 

abstrato, predominante nas práticas escolares” (MOLL, 2012, pág. 133). 

 

Este estudo/relato de experiência é sobre a potência do fazer-cinema na escola, nas 

imagens inventadas, parafraseando a obra de Manoel de Barros, e sobre o uso de dispositivos 

na oficina de Cinema e Fotografia para alunos de 8 a 11 anos (3º ao 5º ano da Educação Básica) 

realizada no segundo semestre de 2014 em uma das escolas rurais que implantaram o Programa 

Mais Educação no munícipio de Valinhos. Esta escola oferecia atividades no contraturno 

escolar ampliando a permanência dos alunos em três dias da semana. Os alunos poderiam 

escolher as atividades, com ressalva da oficina de Acompanhamento Pedagógico (obrigatória) 

que tinha como objetivo a finalização de trabalhos escolares e/ou orientação de estudos. 

A proposta inicial da oficina de Cinema e Fotografia era atender apenas alunos de 6º ao 

9º ano que teve início no primeiro semestre de 2014, sendo ministrada uma vez por semana em 

encontros de uma hora de duração. A oficina iniciava no horário da saída dos alunos do 2º ao 

5º ano, do turno regular da manhã, e os alunos que fossem participar das diferentes atividades 

do Contraturno, naquele dia, ficavam para participar, almoçando na própria escola. 

As crianças começaram a ver os adolescentes realizando as experimentações pela escola. 

Câmeras, tripés, ensaios e filmagens começaram a fazer parte do cotidiano da escola, não só no 

horário das oficinas. Os menores começaram a perguntar se poderiam participar, em dias festivos 

queriam auxiliar nos registros de filmagem e fotografia... Ficavam em torno dos adolescentes... 

Fugiam de alguma atividade para espiar o que estava sendo realizado. Esta movimentação 

ocasionou algumas divergências na equipe escolar, pois os alunos deveriam ser punidos por ir 

“atrapalhar” os colegas, mas como fazer se era o próprio coordenador que estava ministrando a 
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atividade e que via a curiosidade dos menores e não os punia, apenas os orientava? Como iniciar 

algo com os menores que poderiam estragar a única câmera da escola? Registra-se o fato de que a 

mesma não era utilizada. Após várias conversas nas reuniões semanais de planejamento entre 

professores e alguns oficineiros, foi aberta uma turma para os menores, um encontro semanal, a 

princípio 15 vagas. Mas em geral participavam de 15 a 25 alunos em cada encontro.  

 

Dispositivos  

 

Para cartografar este território os autores utilizaram registros audiovisuais e fotográficos 

as produções e a experiência como objetos de estudo. Partimos das reflexões e experimentações 

do Projeto Máquinas de Ver, que apresenta, segundo Miranda (2015), uma proposição de 

proceder por desmanche, de desmontar o cinema em múltiplos lugares e utilizar os dispositivos 

como eixo para os encontros. 

 
“Imaginamos o dispositivo como uma forma de entrada na experiência com a 

imagem sem que a narrativa e o texto estivessem no centro, nem as hierarquias 

fossem antecipadas, justamente porque o dispositivo é experiência não roteirizável 

e amplamente aberta ao acaso e às formações do presente. Há no dispositivo uma 

dimensão lúdica que no trabalho na escola é bem-vinda; há uma tarefa a cumprir, 

um desejo a realizar. O dispositivo instaura uma crise desejada por quem dele 

participa. Uma crise nas formas de ver e perceber: antes de soluções há uma 

suspensão das soluções conhecidas” (MIGLIORIN, 2015, p. 79). 

 

No primeiro encontro a sala cheia e as crianças alvoroçadas com a oficina. A primeira 

atividade foi o levantamento do interesse do grupo. Ao serem interrogadas sobre o que queriam 

disseram: 

 

 - Fazer filme né! 

 - Gravar todo mundo para aparecer na TV. 

 

Algumas crianças interrogaram se poderiam usar o celular ou se iriamos usar a câmera da 

escola, pois o celular não era permitido de acordo com a Lei 12730/20073. Após a conversa foi 

apresentado a proposta de encontrar com o cinema em alguns “brinquedos”, câmeras e 

celulares, assim foi apresentado as crianças o taumatrópio. 

 

- Mas não vamos fazer filme?  

- Podemos filmar tudo depois como se fosse um jornal da TV? 

 

A questão de uma das meninas animou toda a sala. A turma se divertiu durante a criação, 

em geral elas seguiram os modelos clássicos – pássaro e gaiola, um menino desenhou um celular 

e uma garota e ao girar a garota parecia estar na tela do celular. Cada giro era uma abertura para 

o olhar, para a novidade. 

 

                                                           
3 A lei estabelece a proibição do uso do celular em horário das aulas por alunos do sistema estadual de ensino. E 

o Decreto nº52625/2008 prevê a regulamentação e normativa cabendo a escola, por meio de seu regimento interno 

e/ou normas de convivência dar ampla divulgação da lei, normatizar o uso do celular fora das aulas e punir os 

alunos de acordo com o previsto em seus regimentos. 
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Figura 1 – Taumatrópio – Arquivo de Pesquisa 

 

O segundo dispositivo foi a confecção de uma câmera escura e uma câmera com lente 

ambas com caixa de papelão.  

 

 

Figura 2 – Máquinas de Ver – Arquivo de Pesquisa 

 

- Como ela foi parar dentro da caixa? Ela está de ponta cabeça? 

  

A questão ganhou eco na escola e nos faz companhia desde então. A curiosidade e vontade 

de saber geraram outras aprendizagens fora da linearidade dos conteúdos curriculares da escola. A 

câmera escura ganhou o pátio carregada pelos meninos. A equipe da limpeza e inspetora foram 

convidadas pelos alunos a experimentar a câmera escura e tentar descobrir que imagens estavam 

escondidas dentro da caixa. A professora de uma das turmas questionou em uma das reuniões qual 

era a necessidade de ficar ensinando matéria adiantada para os alunos. Foi necessário explicar que 

as experimentações eram do campo artístico e da produção de fotografias e filmes, mesmo após 

propor que os professores pudessem experimentar a câmera escura, a mesma professora que fizera 

a “reclamação” não quis experimentar alegando fobia a escuro.  

A proposta da câmera escura com lente era de produzir fotografias no entorno da escola 

sendo as fotografias realizadas em dupla para a manipulação da câmera de fotografar de papel 

e a câmera de fotografar digital. Os alunos optaram por seguir a estrada de terra que havia 

menos movimentação de carros. O “passeio”, o gravador de áudio e o ninho de uma arranha 

foram o grande interesse dos alunos, para desconcerto do oficineiro que insistia na produção 

das imagens. Quando as imagens do “passeio” foram vistas, em outro encontro, projetadas no 

telão houve um alvoroço e muitas narrativas e fabulações sobre as imagens. - Você precisa virar 
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a foto, ela está de ponta cabeça! Disse uma das meninas. E ao girar a imagem a mesma se 

constituía em “outra”. E a mesma menina completa: - agora não sei mais qual é a certa. 

 

Filmar... gravar... fazer-cinema 

 

O dispositivo “filmar livremente a escola” com a câmera digital e/ou celular na mão 

foi realizado em duplas, sendo que a dupla só seria acompanhada por um fotógrafo, 

enquanto os outros aguardavam na sala. A negociação com professores, funcionários, outros 

alunos e o que seria filmado seria incumbência da própria dupla, não podendo ter 

interferência do fotógrafo que faria apenas o registro da filmagem. Em geral as escolhas 

foram por lugares de interesse dos alunos, onde costumavam brincar na escola. Uma dupla 

fez uma incursão por pontos da escola, como uma reportagem. A câmera acompanhou o 

movimento dos corpos, balanço dos braços gerando imagens trêmulas, vultuosas e 

nauseantes, tais imagens ao serem vistas pelos alunos gerou risadas e provocou tontura em 

uma das alunas que as vezes coloca as mãos nos olhos e dizia que iria ficar tonta, inclusive 

na própria filmagem. Apesar de dizerem que não dava para ver direito alguns lugares e as 

pessoas, nenhuma das crianças depreciou o trabalho das outras. 

Um encontro foi destinado apenas a assistir alguns filmes dos Irmãos Lumière e outros 

produzidos em diferentes lugares do mundo e alguns em contexto escolar. No encontro 

seguinte o dispositivo minuto lumière proporcionou o inverso, poderiam filmar livremente 

a escola, mas agora com a câmera parada e fixada no tripé ou apoiada sobre algum objeto e 

a filmagem teria que ser de apenas um minuto. A orientação nem havia sido terminada e um 

dos integrantes diz: 

 

- Ai não vai ter graça filmar tão rápido...  

 

A fala dele contaminou o grupo, que começaram a falar que não queriam filmar só um 

minuto. Na hora a única coisa que veio à cabeça do oficineiro foi propor que todos ficassem 

olhando o ponteiro do relógio por um minuto. E após um minuto continuaram no coro da 

lamentação, não havia o que fazer a não ser prosseguir até que os pequenos grupos pudessem 

realizar seus minutos e assistirem suas obras. O segundo “desafio lumière” seria a criação 

de uma cena utilizando os mesmos recursos do minuto lumière. Os três grupos teriam que 

escrever o que seria filmado e identificar quem seria o responsável pela câmera, pela 

contagem do tempo e quem estaria na ação. Um grupo fez um clipe musical com uma música 

em espanhol que haviam aprendido em outra oficina do Mais Educação. O segundo grupo 

fez o registro de brincadeiras filmando os pés pulando corda. O terceiro grupo abordou a 

morte como algo súbito, o filme traz o aluno “desmaiando/morrendo” ao beber água, algo 

corriqueiro no cotidiano da escola, além do tema pouco abordado na escola. Este grupo fez 

várias versões e testes de ator, pois ao sofrer o desmaio e literalmente tomar um banho com 

a água. Alguns meninos começavam a rir ou se assustavam com a água, a cada “desmaio” 

tinha uma equipe que secava o chão para nova filmagem. 

O último dispositivo foi a gravação de um filme com algumas cenas, eles optaram por 

filme de terror/suspense com lendas urbanas. A história da “Loira do Banheiro” foi a eleita e 

para ser concretizada houve quatro etapas: ver trechos de filmes de suspense e terror, pesquisa 

sobre lendas urbanas, preparação do roteiro e gravação. No dia da gravação os alunos trouxeram 

figurino e maquiagem para a personagem principal que “aterrorizou” toda escola com suas 

olheiras, camisola branca e cabelo despenteado. 

 



IMAGENS INVENTADAS: SOBRE MÁQUINAS, CRIANÇAS E O FAZER-CINEMA NO CURRÍCULO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.492-497, SET.DEZ.2016 497 

Reticências 

 

Os poemas de Manoel de Barros e as imagens produzidas-criadas pelos alunos tem essa 

mesma essência das reticências, algo ainda não acabado ou apenas um recorte, um fragmento, 

assim como o gesto “natural” do cinema e da fotografia de mostrar/esconder, no extracampo, a 

escolha pelo o que irá compor a imagem e o que não estará na cena. A educação e o currículo 

escolar pelo contrário têm nos seus fragmentos e etapas o que se pode ensinar a cada idade não 

possibilitando o encontro com o inusitado e o encantamento pelo mundo. As oficinas de cinema 

envolveram alunos de diferentes idades para operar com a produção das imagens e a não 

cronologia. Pudemos no encontro com o cinema enquanto “estrangeiro” na escola vivenciar 

além de gestos de criação, momentos de conflito, tensões e muitos questionamentos. Mas o que 

pode o fazer-cinema na escola? 
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LITERATURA NA PRISÃO: UM VOO DE LIBERDADE 

 

Sonia Maria Chaves Haracemiv1 

Jane Cleide Alves Hir2 

 

Introdução 

 

Este trabalho consiste no relato de uma experiência com o texto literário no espaço 

prisional. Trata-se da descrição de uma trajetória de leituras literárias vivenciada com homens 

e mulheres em privação de liberdade como parte do projeto educativo do CEEBJA Dr. Mário 

Faraco, que atende ao Complexo Prisional de Piraquara/PR. 

A experiência relatada foi desenvolvida em turmas da Educação de Jovens e Adultos – 

Fase I (Anos iniciais do Ensino Fundamental – EJA). 

O Plano Estadual de Educação voltado ao sistema prisional apresenta um mapeamento da 

faixa etária e da escolaridade dos sujeitos apenados no Paraná. De acordo com o Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias - INFOPEN, “a população carcerária paranaense 

apresenta-se extremamente jovem, onde 51,33% encontram-se na faixa de 18 a 34 anos e com 

baixíssimo nível de escolaridade, sendo que 62% não possuem o Ensino Fundamental 

completo” (BRASIL, 2012). 

Os participantes desse trabalho fazem parte do universo dos que foram de uma forma ou de 

outra, excluídos do sistema escolar e também daqueles que não tiveram acesso a ele. O presente 

estudo abrange sujeitos que já apresentavam relativa proficiência da leitura, assim como os que 

ainda não sabiam ler, especificidade esta que demandou metodologias diferenciadas. 

 

As leituras que embasaram a experiência com o texto literário 

 

A literatura é a arte de traduzir em palavras as diversas realidades da natureza humana. É 

a possibilidade que temos de nos ver em outros e ao mesmo tempo ver os outros em nós. Assim, 

a literatura amplia a nossa visão do mundo e de nós mesmos. Discorrer sobre a função da 

literatura confunde-se com o próprio sentido de aprender a ler. 

Mais que qualquer outro tipo de leitura, a literatura nos oportuniza a experiência do 

humano. Por meio dela temos a oportunidade de vivenciar a expectativa, o estranhamento, o 

contraditório, os sentimentos e emoções da natureza humana, sendo que 

 
[...] a leitura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, não apenas 

porque possibilita a criação do hábito de leitura ou porque seja prazerosa, mas 

sim e, sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, 

os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiência o 

mundo feito linguagem. COSSON (2014, p. 30). 

 

Nessa perspectiva, pensar a literatura como experiência ampliadora da leitura do mundo 

e assim trazer uma proposta de letramento literário a este espaço marcado pelo silenciamento e 

pela desumanização, tanto pelos rótulos impostos aos que são privados de liberdade quanto 

pelas condições a eles impostas, impeliu-me a buscar formas diferenciadas de trabalho com o 

texto. 

                                                           
1 Universidade Federal do Paraná – UFPR - Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: sharacemiv@gmail.com.  
2 Universidade Federal do Paraná – UFPR - Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: janecleideh@gmail.com. 
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De imediato, era preciso romper com a ideia de estudo, era preciso sair da dimensão 

cognitiva e buscar o vivenciado: o texto como sensação, memória, marca, e também fresta para 

outro texto. De acordo com Kefalás (2012 p. 39-40), 

 
[...] abordar um texto literário pela linguagem da experiência, mais do que 

encontrar o que se procura, é ser atravessado, desalinhado pelo que se 

encontra. O jogo dos sentidos, os desvios, o que vibra no texto literário poderia 

então impulsionar, provocar, surpreender aquele que lê ou que sobre ele 

discorre. No ensino de literatura, seria, pois interessante que se pudesse 

debruçar sobre o texto como num passeio, por meio dessa linguagem da 

experiência, ou do que nela é espanto, risco, estremecimento. 

 

Deste modo, ao adotar a concepção de leitura como experiência, foi necessário primeiro 

“ler” os grupos com os quais trabalharia e ao mesmo tempo buscar suporte teórico para embasar 

as práticas de leitura, considerando que 

  
[...] a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 

deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos 

cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. Não que 

ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma; porém, 

revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a 

cada um de nós a partir de dentro. (TODOROV, 2009, p. 76). 

 

O mapeamento do grupo quanto ao reconhecimento e validação de suas especificidades, 

culturas e formas de ser e estar no mundo foram fundamentais para o estabelecimento de uma 

relação dialógica e a construção de um espaço onde as nossas humanidades (de educadora e de 

educando) pudessem partilhar as experiências com o texto literário e assim ampliar em conjunto 

a nossa visão de mundo e de nossa própria humanidade.  

Era preciso dialogar com as histórias em um ambiente de confiança, pois o diálogo 

 
[...] [é] uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 

criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da 

confiança. Por isso só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo 

se unem assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem 

críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre 

ambos. Só aí há comunicação. (FREIRE, 2007, p. 115). 

 

E nesta partilha de histórias, nesta troca de sensações e sentidos, numa relação de 

igualdade, é que foi possível trabalhar o texto literário como experiência do humano em um 

lugar onde a humanidade é tão ignorada. 

 

As trajetórias de leitura 

 

A metodologia utilizada se apoia na concepção do texto em suas irregularidades, 

indefinições e reentrâncias. O texto que se faz de forma singular na relação com o leitor. O texto 

sem respostas, o texto com suas irregularidades e desvios, o texto com as propriedades da 

madeira: “Se você mete um prego na madeira, a madeira resiste diferentemente conforme o 

lugar em que é atacada: diz-se que a madeira não é isotrópica. O texto tampouco é isotrópico: 

as margens, as fendas, são imprevisíveis” (BARTHES, 1996, p. 50). 
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A própria experiência de leitora vivido pela docente, e o gosto pelo texto literário foram 

determinantes para dar sentido ao trabalho de pesquisa e ao cuidado para que o texto literário 

não fosse imposto aos leitores, mas sim, trazido pelo tecido das conversas e dos conteúdos 

trabalhados. 

No tratamento dado ao texto literário abrir espaços de interlocução, considerando as 

múltiplas possibilidades de leitura, ou seja, respeitando as “fendas” os vazios, a desconexão foi 

priorizado a sensação, o sentimento, a vivência e não a compreensão. Algumas vezes a sensação 

se alinhava com a compreensão do tema, às vezes não. No entanto, cada texto trabalhado foi 

sentido, vivenciado, transformado e recriado. 

Nessa trajetória de leituras foram aplicados diversos procedimentos: rodas de conversa, 

leitura dramatizada, representação plástica do texto, leitura silenciosa, jogos, dinâmicas de 

grupo, entre outros. Apesar das diferentes abordagens, o que se procurou enfatizar foi a oferta 

do texto inteiro que irrompia muitas vezes sem planejamento prévio, como na experiência que 

ocorreu em um dia muito chuvoso na Colônia Agrícola e Industrial – CPAI, em que apenas oito 

educandos estavam presentes e um deles, olhando pela janela falou: “Que vida besta meu 

Deus!” (DETENTO CPAI, 2014). 

Foi o que bastou para que o texto “Cidadezinha Qualquer” de Drummond (1978) 

“entrasse” em sala. Depois do poema lido em voz alta, a experiência literária ganhou força nas 

memórias que evocou e, pelos diversos sentidos que escorreram pelas “fendas” do texto vivido, 

provado, sendo finalmente recriado por um dos leitores que escreveu: 

 
Um presídio Qualquer 

 

Cadeia entre as cidades 

Presos entre celas 

DORMIR LEVANTAR DEITAR 

 

Um preso, uma dor. 

Um dorme, outro olha. 

Um reza, outro chora. 

Devagar... as grades olham. 

Eta vida doída, Jesus! 

 

Em outro momento, na Penitenciária Central do Estado Feminina, trabalhando o 

calendário, sua história e organização e eu trouxe para leitura o poema “Seiscentos e Sessenta 

e Seis” de Mário Quintana (2005). 

Como era uma turma não alfabetizada, o texto foi apresentado como um jogo de caça-

palavras. Elas deveriam procurar as palavras “vida, tempo e relógio”. O trabalho com as três 

palavras trouxe para o grupo um universo de lembranças, sensações e sentimentos. Quando por 

fim, lido para elas o poema, pode-se perceber nos seus olhos brilhantes um poema novo que 

nascia e que depois se materializou nos desenhos que fizeram para representar o poema e na 

escrita dos versos que escreveram com a minha ajuda: “o tempo muda tudo. existe um tempo 

pra tudo. o tempo de deus é diferente do nosso tempo. o tempo passado era bom, mas, eu não 

sabia. existem vários tempos dentro do tempo. o tempo da cadeia é pesado como uma corrente 

grossa no pescoço” (DETENTAS, 2014). 

Eram mulheres que ainda não haviam se apropriado do sistema da escrita, no entanto o 

texto literário conseguia despertar nelas o anúncio de uma singularidade que se materializava 

na experiência com o texto. O texto as inquietara, pois 
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(...) na experiência, o que é vivido é pensado, narrado, a ação é contada a um 

outro, compartilhada, se tornando infinita. Esse caráter histórico, de ir além 

do tempo vivido e de ser coletivo, constitui a experiência. Mas o que significa 

entender a leitura e a escrita como experiência? (...) Quando penso na leitura 

como experiência (...) refiro-me a momentos em que fazemos comentários 

sobre livros ou revistas que lemos, trocando, negando, elogiando ou 

criticando, contando mesmo. (...) O que faz da leitura uma experiência é entrar 

nessa corrente onde a leitura é partilhada. (...) Defendo a leitura da literatura 

e de textos que têm dimensão artística, não por erudição, mas porque são 

textos capazes de inquietar (...) (KRAMER, 2000, p. 28-29). 

 

Outra experiência de leitura aconteceu com o conto intitulado A Moça Tecelã de Marina 

Colassanti. Iniciou-se o trabalho com a leitura da imagem do cartaz de uma peça teatral 

apresentada no Teatro SESC/SENAC - Pelourinho. Foi solicitado que descrevessem o que 

viam. Elas foram falando a medida que eram provocadas com novas perguntas, tais como: A 

ideia de tecer, de unir fios para fazer o quê? Uma colcha, uma toalha uma blusa, um caminho, 

um tapete? Elas iam falando, buscando referências na vida vivida. Aqui se instaurava a leitura 

em sua dimensão dialógica. Aqui ocorria a troca de sentidos e o ato de ler deixava de ser um 

ato físico para se constituir em uma vivência do humano marcada pela experiência individual e 

ampliada pela partilha dos olhares diversos.  

No dia seguinte foi organizada uma roda de leitura e lido para elas o conto de Marina 

Colasanti. A docente impostava com cuidado a voz, realçando os adjetivos, e enfatizando os 

marcadores de tempo. Lendo com a força suave que o texto exige e também guiada pela emoção 

que brilhava nos olhos dela. E foi o último parágrafo que as fizeram suspirar: Ah, professora! Se 

desse pra desfazer! Disse uma delas fazendo-se porta voz da experiência vivida. 

Em seguida falaram das sensações: “Seria bom ter fome e a comida aparecer/ 

Interessante, aparecer um homem bem do jeitinho que a gente quer/ O homem nem esperou ela 

abrir a porta. Foi entrando. É assim mesmo que eles fazem./ O palácio virou prisão./ Ela era 

feliz antes e não sabia./ Acho que muita coisa a gente mesmo escolhe pra gente e depois se 

arrepende./ Mas na vida real não dá pra destecer!” (DETENTAS, PCEF, 2014). 

Muitas relações se estabeleceram a partir dessa leitura: Os sonhos da mocidade, o mito 

do príncipe encantado, a ideia de felicidade, as questões de gênero e a inexorabilidade do tempo 

que não volta atrás. Além das experiências individuais, outras vozes alcançavam a todas. O 

texto de Mário Quintana (2005) se presentificava nas emoções de agora: “Ah! E se me dessem 

- um dia - uma outra oportunidade”(DETENTAS, PCEF, 2014).  

Assim, foi sendo tecida uma rede de múltiplos sentidos na qual as diversas visões de 

mundo se entrelaçaram às experiências de leitura do texto e às de leitura do mundo e com elas 

a necessidade de pronunciar a sua palavra. 

 

Refletindo sobre as trajetórias 

 

Durante todos os anos o trabalho com jovens e adultos no cárcere, a literatura foi sempre 

o caminho escolhido para acolher e encantar. O fato da não alfabetização dos educandos não é 

impedimento para a fruição do texto literário e, muitas vezes, a partir dele é que podem ser 

estruturadas as práticas de alfabetização, pois este é um caminho que precisa ser 

permanentemente percorrido pelos que acreditam que 

 

[a] literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 

sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 
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sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, 

portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade. (CÂNDIDO, 2004, p. 186). 

 

Pode-se concluir a partir da fala acima que qualquer proposta de educação emancipatória, 

no sentido de potencialização da humanidade, não pode prescindir da literatura. Além disto, 

uma proposta de letramento literário que considere esta humanidade não será nunca descolada 

da concepção de homem e de sociedade. Portanto, não basta “anexar” ao planejamento uma 

proposta ou projeto de letramento literário. Antes, é fundamental que as relações sejam pautadas 

pela igualdade.  

No espaço das relações da Educação de Jovens e Adultos e, com mais força ainda no 

espaço prisional, a fruição do texto literário, em sua dimensão transformadora somente será 

possível pelo encontro das “humanidades”. Neste encontro diluem-se os limites dos papéis. 

Somos educador e educando, apenas sujeitos numa comunhão do humano. 
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EM CENA A LENDA AMAZÔNICA: A MATINTA PERERA 

 

Rosalina Albuquerque Henrique1 

 

Matintaperêra chegou clareira e logo silvou...  

No fundo do quarto Manduca Torquato de medo 

gelou...  

Waldemar Henrique 

 

Meninos e meninas que aprendem a ler envolvidos em situações de leituras 

compartilhadas em contato direto com a literatura sentem-se incentivados a desenvolver melhor 

estratégias de compreensão de textos com condições em que sejam possibilitadas produções 

textuais de forma significativa. O que representa um marco ao desenvolvimento da 

personalidade, do espírito científico e de uma reflexão constante sobre tudo o que torna a vida 

mais decente, por isso, não é justo se fechar em práticas escolares para os estudantes dominarem 

o Sistema de Escrita Alfabética, mas, acima de tudo, o de levá-los a desenvolver habilidades 

fazendo uso desse sistema em diversas situações comunicativas.  

Fato demonstrado por Ferreiro (1985) que a aprendizagem de leitura e escrita das 

crianças começa muito antes mesmo delas frequentarem a escola, tendo esta o papel de 

aprofundar e assegurar os conhecimentos, procurando entender como se dá esse processo 

de aquisição e apropriação da linguagem. Podemos afirmar que o ensino de língua materna 

garante ao ser que inicia seus caminhos no mundo das letras saberes linguísticos essenciais 

à sua participação social efetiva na superação de desigualdades sociais, ainda presenciais 

em nossa sociedade.  

É válida a realização de situações didáticas que favoreçam aos alunos o domínio do 

dialeto padrão, sem a ideia do preconceito linguístico, da forma de falar em seu grupo familiar 

e em seu grupo social, pois “é preciso romper com o bloqueio de acesso ao poder, e a linguagem 

é um de seus caminhos. Se ela serve para bloquear — e disso ninguém dúvida —, também serve 

para romper o bloqueio” (GERALDI, 1997, p. 44). 

Albert Einstein dizia que aprendizagem é ação, do contrário é apenas informação. 

Informações as crianças estão cheias, mas elas precisam ser movimentadas, articuladas, 

vividas e pensadas em nossas salas de aulas. Ao observar um adulto interagindo com a 

escrita, o educando passa a compreender que a sua língua escrita tem uma função social: a 

de se comunicar e fazer-se comunicativo, mas podendo também gerar e resolver conflitos, 

solucionar problemas e interagir no meio em que vive, entendendo e construindo a sua 

história. 

“A leitura é, então, mais que uma atitude, uma forma de conhecimento e de inserção social 

que se articula com outros conhecimentos e expressões de cultura” (MARINHO; SILVA, 1998, 

p. 69), ligada ao ético, às relações histórico-sociais e políticas e à formação do cidadão ciente 

de sua função social. Isso inclui o aprendizado da criança voltado ao bom êxito do exercício da 

língua, visto que o manuseio de textos literários ou não nas aulas não podem servir como 

pretexto para explorar apenas informação pela informação.  

Em séries iniciais, os professores têm obtido resultados negativos porque quando 

pensam que devido à criança está ainda se apropriando do sistema de escrita alfabética ela 

tenha um interesse pelas letras, sílabas e palavras — posto que o que lhe chama atenção 

mesmo é a história. As palavras não sendo exploradas são negras e sem vida, mas que 
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ganham forma e sentido ao serem oralizadas pelo professor. Se o professor lê com 

dinamismo e entonação, o aluno sente-se incentivado a ler, a adentrar no mundo do 

conhecimento. 

Para Pietro (1999, apud COELHO, 2003, p. 8) “mar de histórias é a expressão que se 

usava em sânscrito para se referir ao universo das narrativas”. É nesse universo que mora as 

nossas crianças cada vez mais repleto de elementos visuais, sonoros e gráficos com uma 

profusão de letras inscritas em variados suportes: revistas em quadrinhos, livros infantis, 

receitas, propagandas políticas, rótulos de produtos industrializados, entre outros. Mas, quais 

destes instigam o seu imaginário e sua curiosidade? É por isso que não podemos esquecer que 

ler e escrever não são tarefas automáticas. 

A materialização da linguagem se dá por meio de textos orais ou escritos. Isso vale dizer que 

os gêneros textuais mostram traços característicos relativamente estáveis guiados pela perspectiva 

do assunto temático, da forma composicional (estrutura) e do estilo (usos específicos da língua) 

sendo determinados pelas ações sociais decorrentes das intenções comunicativas.  

A escrita alfabética é uma das maiores realizações da humanidade que, ao longo dos tempos, 

as pessoas foram criando as mais diversas formas de transmitir suas ideias, seus desejos e suas 

emoções. Os desenhos registrados em paredes de cavernas foram as primeiras e uma das mais 

antigas maneiras de comunicação do homem. Ela surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade 

de registrar e de armazenar seus feitos para que a posteridade os conhecesse. Isso serve para otimizar 

a ideia de que é preciso dominar e se articular nas práticas sociais de leitura e de escrita na sociedade 

contemporânea com a intenção de se integrar socialmente e poder exercer a cidadania. Portanto, a 

escrita tem a função precípua de interação social.  

Com essa compreensão, Saviani (2008, p. 422) vê a educação como uma intercessão no seio 

da prática social global que é o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Professor 

e aluno auxiliados a partir de uma prática social estão “igualmente inseridos, ocupando, porém, 

posições distintas, condições para que travem uma relação fecunda na compreensão e no 

encaminhamento da solução de problemas postos pela prática social”.  

Assim, este trabalho é resultado da experiência em duas turmas de Ciclo I, 2º e 3º anos, 

do Ensino Fundamental, de uma Escola Municipal de Belém (PA) com a lenda Matinta Perera. 

Ela foi o ponto de partida a fim de consolidar várias capacidades dos direitos de aprendizagem, 

dentre eles, o sistema de escrita alfabética e leitura. Tínhamos como objetivo principal despertar 

o interesse pela leitura e escrita. Elegemos a lenda Matinta Perera por ser um gênero textual (o 

conto) e folclórico presente no imaginário de nossos alunos. Além do que, oferece elementos 

(enredo, personagem, lugar e tempo) cujo uso alarga as experiências dos educandos acerca de 

seus conhecimentos linguísticos. 

As crianças aprendem as histórias que são transmitidas de “boca à orelha”, compreendendo 

desde cedo que o imaginário é o desvio da imaginação e que a Amazônia é o celeiro das histórias. 

É como se elas fossem os alimentos para a manutenção desse mundo, por isso, é rememorando as 

histórias que a floresta, os animais, os seres encantados e os outros seres são alimentados. Histórias, 

palavras que nadam pelos rios, correm e percorrem pela floresta da Amazônia.  

Para que houvesse um aprendizado gradual não perdendo de vista o foco principal, 

preferimos que o trabalho com a lenda Matinta Perera seguisse uma sequência didática que 

pudesse fornecer subsídios aos alunos envolvidos a lerem e escreverem, embora ainda não 

consigam fazê-las de maneira convencional. Escolhemos, para isto, a leitura de Schneuwly; 

Dolz (2004, p. 82) relacionada à sequência didática, podendo ser interpretada pela teoria do 

discurso como “conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em 

torno de um gênero textual oral ou escrito”, tornando-a um diferencial na prática escolar do 

docente. 
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As etapas de execução da sequência didática com a lenda Matinta Perera 

 

Apresentação da proposta 

 

Decidimos fazer a exploração dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a personagem 

lendária Matinta Perera, extraindo as palavras chaves: velha, pano, ave, tabaco, café e assobio, 

escrevendo-as no quadro branco e no caderno. A discussão com os alunos gerou em uma 

definição de a lenda ser uma narrativa com aventuras, mistérios, animais em forma de gente e 

seres encantados, mas tendo sempre uma explicação para os fatos como: respeito à natureza, 

alimentação, ensinamento, entre outros. 

 

Contato com o gênero textual 

 

Lemos a Matinta Perera, de Bartolomeu Campos de Queirós (2002), em sala de aula, 

explorando as palavras, o enredo e as ilustrações do livro com os alunos. Em outro momento, 

houve a contação de história feita pelo professor com a participação e produção artística dos 

educandos (desenho e pintura da Matinta Perera e seus principais hábitos) na biblioteca da 

escola. 

 

Produção Inicial 

 

Fizemos a leitura coletiva e individual da poesia Matinta, de Paulo Nunes2, acompanhada 

de questionamentos: quais semelhanças e diferenças você observou acerca de a Matinta Perera 

de Bartolomeu e a de Paulo Nunes? E, a sua como ela é? O que mais lhe chamou atenção? Para 

você ela pode ser real, por quê? Isso facilitou a produção do texto da criança, pois deveria 

recontar da sua maneira a lenda estudada. As palavras chaves da narrativa escritas em seu 

caderno, ligadas à personagem em questão, lhes serviram de suporte. 

 

Ampliação do repertório sobre o gênero em estudo 

 

No decorrer das aulas, a lenda Matinta Perera era trabalhada em paralelo com outras 

atividades, no entanto, sempre se fazia um ditado de palavras com as crianças para averiguar 

seu progresso na escrita, pois existia o cartaz da lenda exposto na sala de aula. 

A exibição do vídeo “Matinta Perera”, da coleção Catalendas, tornou-se proveitosa na 

produção coletiva do texto, oportunizando a criança verificar como deveria ser escrito seu texto, 

havendo a necessidade de elementos próprios e característicos da narrativa, refletindo também 

sobre a sua própria escrita. O texto coletivo foi escrito no quadro branco pelo professor escriba 

e, depois das correções, os educandos repassaram-no em folha própria. Além disso, os alunos 

viram o vídeo de “A morte da Matinta Perera”, da mesma coleção, seguido de atividades lúdicas 

como: desenho, pintura, caça palavras e labirinto em relação à personagem lendária. 

                                                           
2 A noite alta vaga voos rasantes. A velha cabeluda se enovela cantando. Fii uiit it, Matintaperera! Quero tabaco, 

moleca, que quero-quero! Tempo de lua cheia e o fado da Matinta é sexta-feira. It, it, Matiiintapereeêê! Amanheceu 

o sábado: — Ave, Deus! Mas deixaram um osso de gente embrulhado no pano preto bem na janela do quarto. / — 

Cruz-credo! Virge de Nazaré! É Matinta, é?! Toc! Toc! Toc! / — Mas, menina, que olheiras são essas, já? / — Ah, 

madrinha, num sonei... / — Antão me dá um golito de café e um punhado de farinha. / Apalermada a menina quase 

morde a barra da saia. Não é que a Matinta era sua madrinha em carne e osso?!  
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Produção final  

 

Organizamos a sala para ser um ambiente propicio à apresentação do teatro de fantoches 

intitulado: “O namorado da Matinta Perera”. As crianças ficaram bastante envolvidas com a 

trama e com os perigos que o tabagismo pode causar nas pessoas. Depois, os alunos imbuídos 

pela lenda realizaram uma produção individual. Para isto, formaram-se duplas entre as quais 

deveria constar uma criança que já havia alcançado um nível alfabético de escrita para promover 

a autocorreção dela e a de seu colega, fazendo com que juntos pudessem refletir acerca do que 

escreveu. Nós assumimos o papel de semear a dúvida (“E assim que se escreve matita?”; “A 

história pode iniciar com letra minúscula?”; ”Por que você escreveu tabako assim?”), 

permitindo à criança a liberdade de pensar acerca de seus erros e nos componentes de uma 

narrativa.  

 

 

Texto de um aluno no início do trabalho. 

 

 

Evolução da escrita desse aluno ao final do trabalho. 
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Socialização das produções textuais e artísticas dos alunos expostos em um mural para 

a visualização dos colegas de outras classes da escola e a premiação das melhores produções 

artísticas sob a forma de desenho da Matinta e de seus principais hábitos.  

 

A Matinta Perera se despede com um silvo de aprendizagens...  

 

O ensejo de realizar a leitura literária como componente da prática escolar levou-nos à 

direção de possibilidades para a autoafirmação da cidadania de crianças que estão aprendendo 

a ler e escrever nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Durante nosso percurso, observamos que a compreensão das oralidades e das escritas dos 

estudantes não era nunca a de um comportamento reprodutivo, era sempre produtivo. Havendo um 

diálogo entre o horizonte de expectativas estéticas do texto e o horizonte da experiência com a 

narrativa popular da região, porque é inexistente o sujeito que ler e outro que vive em sociedade. 

Além do que, foi prazeroso ver o crescente interesse das crianças pela temática proposta, por ser 

um assunto presente no seu cotidiano; dessa forma, incentiva o educando a manifestar seus gostos, 

preferências, sentimentos e opiniões por meio da oralidade e da escrita.  

A seriedade que é atribuída à pauta escolar não pode comprometer o prazer próprio da 

leitura literária. A leitura e a escrita acordam no ser humano dizeres insuspeitados servindo 

como porta de entrada a diversos mundos nos quais as únicas bagagens são a imaginação e a 

criatividade.  

Ouvindo a lenda Matinta Perera os educandos perceberam que podiam fazer essa ligação 

entre palavras vistas em seus textos e que tomavam forma e sentido pelas propostas de escrita 

em sala, notando que há diversas formas de dizer determinada palavra/frase/expressão; todavia, 

sabendo que todas estão certas existe uma forma recomendada de usá-las em muitas 

circunstâncias sem perder a autoria do que deseja escrever.  

A oralidade de matrizes impressas paraense vive esse encontro entre a letra e a voz que 

permeiam as histórias narradas pelos contadores. Histórias de tradição oral que foram coligidas 

por estudiosos no assunto transformando-as em histórias de tradição escrita, como vem 

ocorrendo com a Matinta Perera, ganhando uma nova roupagem ao ser passada para a escrita. 

Essa personagem lendária trabalhada por nós percorreu e, ainda, percorre por meio de as 

matrizes impressas vários lugares do mundo. 
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MARCAS POÉTICAS DEIXADAS PELAS CRIANÇAS A PARTIR DA 

LEITURA DE “AS MARGENS DA ALEGRIA” 

 

Rosalina Albuquerque Henrique1 

 

Na leitura infantil, na literatura infantil, podemos ver 

as convenções, os repertórios, e demonstrar como as 

crianças aprendem e desenvolvem sua competência 

literária. 

Margaret Meek (1982, p. 290) 

 

Marcas iniciais  

  

É impossível falar de Alfabetização sem voltar os olhos para o processo de aquisição da 

leitura, antigamente considerada como uma forma de receber uma mensagem importante sem 

usufruir da consciência dialógica do ser. As pesquisas na área da linguagem demonstram que o 

ato de ler é um processo mental que contribui para o desenvolvimento do intelecto, da 

construção de uma consciência crítica e da personalidade do indivíduo. 

Paulo Freire (1989) defendia que a leitura de mundo se apresenta antes da leitura da 

palavra, visto que muitas pesquisas comprovam essa ideia, principalmente, em experiências de 

linguagem oral adquiridas no grupo social a que pertence. A criança estimulada por vivências 

literárias desde o ventre da mãe já nasce com predisposição à leitura: audição, emoção afetiva, 

imaginário infantil e reconto pela oralidade, trabalhando assim, o esquecimento e a memória da 

história ouvida ou lida para ela.  

Isso nos leva a crer que a escola sendo ponto de partida para o hábito da leitura é a mola 

mestra para o favorecimento da formação do público leitor. Portanto, o professor tem o papel 

fundamental para a construção desse processo, por isso que a leitura deve estar encarnada na 

vida do professor. Tendo em vista que, quando as crianças estão diante de experiências positivas 

com a linguagem, provocadas a aprenderem em situações reais de uso da escrita, há uma 

significativa promoção do seu desenvolvimento como ser humano. 

Pensando nisso, a nossa proposta de trabalho surgiu de acordo com a realidade das nossas 

crianças da rede municipal de educação de Belém, em especial àquelas cujas condições sociais 

não favorecem o contato sistemático com matrizes escritas de boa qualidade ou com adultos 

leitores. Então, deveríamos realizar um trabalho com objetivos coerentes que pudessem abarcar 

a perspectiva de a leitura ser uma ação que concede oportunidades mais justas de ampliar 

conhecimentos sobre a linguagem e o exercício do intelecto, de acordo com Richard Bamberger 

(2002). 

O ensino eficaz de práticas de leituras no ambiente escolar surge com a educação literária. 

Pois, para Teresa Colomer, “a leitura literária pode expandir o seu lugar na escola através de 

múltiplas atividades” (2002, p. 159), permitindo às crianças uma melhor compreensão e 

apreciação de suas próprias escritas, descrevendo os modelos de discurso e as formas sintáticas 

vistas nos textos lidos por elas. 

Para tanto, recorremos às condições didáticas de aprendizagem pautadas a partir do conto 

“As margens da alegria” realizadas com alunos do Ciclo I, 3º ano, 9 anos, que fazem parte do 

Ensino Fundamental, cujo tempo entre a idealização e a concretização do trabalho ocorreu em 

três semanas. 

                                                           
1 Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Belém, Pará, Brasil. E-mail: rosalinaah@hotmail.com.  

mailto:rosalinaah@hotmail.com
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Por que trabalhar com o conto “As margens da alegria”? 

 

“As margens da alegria” é um conto da obra Primeiras Estórias (1962), de João Guimarães 

Rosa. E, a escolha desse conto partiu não apenas por ser uma narrativa breve e concisa, mas, 

sobretudo, por apresentar questionamentos que continuam atuais e bastante próximos às 

vivências das crianças: a preservação da natureza, a preocupação pela degradação do meio 

ambiente, a violência, a perda e a ação de pequenos gestos que intervém no mundo com novas 

atitudes.  

O autor do texto elege como personagem principal um menino que descobre a vida, em 

ciclos alternados de alegria (viagem de avião, visão da construção de uma grande cidade, 

deslumbramento pela flora e fauna), tristeza (morte do peru e derrubada de uma árvore) e 

esperança (a visão de um vagalume que surge no meio da escuridão da noite). Assim, o escritor 

desse conto nomeia a palavra e o sentimento como sendo indissociáveis para uma abordagem 

estética da realidade que contribuem à criatividade e o pensar do aluno. 

 

Proposta e planejamento do trabalho 

 

A proposta do trabalho surgiu durante uma reunião na sala de professores para discutir 

alguns aspectos sobre as aulas expositivas e a utilização de recursos metodológicos. Os 

professores regentes e a Sala de Leitura chegaram a uma observação em comum, de que muito 

embora os alunos gostassem de trabalhar em grupos, a maior parte deles tinha uma tendência 

constante de apenas copiar os textos sem autonomia da escrita e análise textual.  

A partir disso, verificamos quais dos recursos expressivos empregados por nós tiveram 

bons resultados em nossas sequências didáticas, abarcando a prática de leitura para propor uma 

atividade que projetasse entusiasmo e interesse coletivo nos estudantes. Então, passamos a 

distribuir tarefas e estabelecer um roteiro a ser seguido baseado em objetivos que resultassem 

na realização pessoal da criança em sentir parte do mundo letrado que lhe cerca: 

  

 Valorizar e incentivar a prática de leitura como forma de qualificar o intercâmbio 

comunicativo;  

 Produzir textos usando estratégias de planejamento, rascunho, revisão e edição; 

 Promover o encontro da criança com a linguagem poética, de forma lúdica e sensível, para 

propiciar-lhe uma produtiva experiência com o texto e com a língua, como manifestação 

estética; 

 Oportunizar a criança a expressão de sentimentos, ideias, opiniões e experiências.  

 Seguindo os objetivos traçados pelo corpo docente, envolvido nesse trabalho, as atividades 

foram executadas de forma sequenciadas para o encadeamento das ideias.  

 

1. Troca de impressões sobre o nome do conto  

 

O trabalho com o significado do título “As margens da alegria” com as crianças foi 

gratificante para a exploração de sentimentos, ideias, opiniões e experiências do conto e, 

também os conhecimentos prévios relacionados ao tema, como: quando a alegria não está em 

você onde ela está? O que te deixa feliz? Um lugar para empurrar a tristeza? 
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Ilustrações de algumas crianças de nove anos sobre a pergunta: “Um lugar para empurrar a tristeza?” Arquivo 

pessoal. 

 

2. Leitura do conto “As margens da alegria”  

 

A turma foi organizada em círculo para a leitura e exploração oral do texto a partir de 

questionamentos. Notamos uma mudança significativa na recepção do texto pelos alunos 

devido à ativação do conhecimento prévio deles, durante a leitura pondo em ação as inferências 

baseadas nas marcas formais do texto2. Como o conto é divido em cinco blocos, optamos em 

fazer pausas entre eles com sugestões de perguntas, como exemplo: 

 
 Bloco I (o voo para uma viagem cheio de expectativas) 

Quais as personagens? E, para onde elas estão indo? 

Para qual lugar vocês acham que eles vão? 

Que sensações o Menino passava na viagem? Que informações o conto traz 

sobre elas? 

 Bloco II (a chegada à cidade em construção) 

Quais pistas nos ajudam a dizer que era um lugar em construção? 

O que encanta a criança do conto? Como Guimarães Rosa mostra isso? 

 Bloco III (morte do peru, dor e desencanto) 

Os sentimentos do Menino continuam os mesmos ou não, por quê? 

Como é esse lugar agora para ele? 

 Bloco IV (derrubada da árvore, a destruição da natureza) 

O Menino faz uma nova descoberta? Qual? 

Que palavras podem nos dizer sobre o estado emocional dele? 

Ele continua encantado com a grande cidade? E, o peru? 

                                                           
2 Para Ângela Kleiman, “faz parte do ensino de leitura, nesses estágios iniciais, ajudar a criança a construir o 

sentido do texto, não só evitando os piores exemplos do livro didático, mas também, e principalmente, pondo o 

ensino da forma, do código, no seu devido lugar enquanto instrumento para a leitura, e pondo o ensino da leitura, 

no bom sentido da palavra, no seu devido lugar de foco do trabalho com o texto”. Cf. KLEIMAN, 1997, p. 48. 
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 Bloco V (a vida em volta de esperança surgida no meio da escuridão da 

noite) 

A criança tem uma nova descoberta? Qual? O que ele sente com ela? 

Sobre o final “Era, outra vez em quando, a Alegria” o que vocês acham 

que Guimarães Rosa queria dizer? Concordam com o autor, por quê?  

 

3. A seleção de figuras (meios de transporte, plantas, animais, pessoas) 

 

Para a confecção do painel imagético e o livro de pano concebeu uma participação na 

construção do texto sendo as crianças as ilustradoras do livro. 

  

4. Recorte das letras do alfabeto 

 

Para a formação de frases ligadas aos fatos ocorridos com o personagem principal. Isso 

alargou mais ainda o repertório do sistema de escrita alfabética dos alunos ao confrontarem 

entre eles algumas convenções ortográficas quanto à escrita das palavras e à ordem delas na 

constituição frasal.  

 

  
 

5. Recorte e colagem (técnica cubista) 

 

De pedaços de panos sobre o tecido algodão cru para a construção das iconografias 

presentes em cada bloco do conto. 

 

6. Releitura da narrativa “As margens da alegria”  

 

A culminância do trabalho se deu na proposição do livro de pano como uma perspectiva 

mais ampliada de elaboração autoral dos educandos. Sendo possível por meio da confecção do 

painel imagético apresentando as principais iconografias do texto: a viagem, a chegada, o peru, 

a árvore e a alegria, favorecendo a autonomia das crianças que estão em fase de 

desenvolvimento das habilidades quanto à escrita e à leitura. Para a escrita no livro de pano 

optou-se por um escriba, decisão realizada e sugerida pelas crianças para a facilitação na 

visualização e uniformidade das letras por outras pessoas. 
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Painel criado pelas crianças. 

 

 

   

   

O livro de pano confeccionado pelas crianças do 3º ano a partir da narrativa de As margens da alegria (arquivo pessoal). 

 

Considerações finais 

 

Ordenado de maneira sistematizada, a prática de leitura realizada em sala de aula resulta 

em um trabalho bastante positivo como: o despertar da leitura, a entrada ao mundo da escrita, 

a independência escrita, a preferência de gênero literário e o cuidado da escolha do texto 

redigido, considerando a sua finalidade e o leitor a que se destina.  

As respostas dos alunos foram além de nossas expectativas, pois descobrimos talentos 

artísticos entre os participantes, os quais a partir de objetivos claros e simples puderam decidir 

por um recurso para organizar suas ideias e pontos de vistas sobre a narrativa selecionada pelo 

professor. Durante a revisão das frases feitas no quadro branco, que iriam se constituir em texto, 

tendo como suporte de escrita o livro de pano, demonstraram responsabilidade e interesse. 

Houve também a disputa na escolha das cenas, cores e do figurino do personagem que iriam 

ser reproduzidas, posteriormente. 

Antes de tudo, nosso marco inicial deveria ser para o aluno uma forma prazerosa de 

ensinar, acreditando que a escola deve caminhar para a cooperação profissional, discernindo 
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sobre os problemas que requerem auxílio e criação de novas ideias para o sucesso escolar, 

ensinando-o a pensar. 

O título do nosso trabalho justifica-se pelas traduções das crianças balizadas no enredo de 

“As margens da alegria” em que há uma experiência de beleza, destruição, morte, dor, tristeza, 

alegria e esperança, sentimentos que estão presentes no ser humano, os quais são inerentes à criança 

que está cheia de imagens poéticas, observadas no decorrer das atividades desenvolvidas e que 

demandam ao leitor um gesto atento aos sentimentos do personagem central.  

Além do que, essa experiência com ‘As margens da alegria’, tendo por suporte de escrita 

o livro de pano, possibilitou-nos uma maior aproximação entre professor e aluno, sobretudo, a 

apreciação estética dos pais acerca das atividades literárias de seus filhos. Levando-nos a um 

olhar mais favorável em relação à contribuição dos pais no letramento das crianças. E, como 

diria Edgar Morin, a literatura nos projeta à vida, pois ela canaliza o movimento entre o real e 

o imaginário. 
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PRÁTICAS AFETIVAS DE LEITURA NA INFÂNCIA. IMPORTANTES 

MEDIADORES NA CONSTITUIÇÃO DO LEITOR 

 

Sue Ellen Lorenti Higa1 

 

Apresentação 

 

Por que alguns sujeitos gostam de ler, preferindo a leitura de jornais, revistas, livros, entre 

outros suportes textuais, a outras atividades, ao passo que outros evitam esta prática? Porque alguns 

sujeitos declaram-se viciados em leitura, demonstrando enorme desejo para ler tudo que salta a seus 

olhos, ao passo que outros afirmam, sem nenhum constrangimento, que detestam/odeiam ler? 

Como explicar a aproximação ou o afastamento entre o sujeito e a leitura? Estas questões emergem 

da análise de depoimentos diversos coletados por inúmeras pesquisas na área da leitura e da 

formação do leitor e vêm sendo pensadas há mais de uma década pelo Grupo do Afeto2. 

Antes do surgimento de teorias que valorizavam os contextos culturais na formação do 

indivíduo, circulava uma visão determinista de desenvolvimento humano: defendia-se que alguns 

indivíduos nascem geneticamente diferenciados para o sucesso em determinadas atividades, ao 

contrário de outros que se apresentavam inaptos ou poucos exitosos para o desempenho das mesmas 

tarefas. Portanto, neste paradigma, gostar de ler seria resultado de uma herança genética, uma 

característica intrínseca e inata do sujeito, como um dom, uma dádiva gratuita. 

Entretanto, com a inserção da Teoria Histórico-Cultural na psicologia, em especial com as 

contribuições de Vygotsky e Wallon, uma nova concepção do desenvolvimento humano emerge, 

atentando-se para a formação do indivíduo para além de sua maturação biológica. Na mesma 

direção, o aporte teórico da História Cultural, com autores como Certeau (2009) e Chartier (2002), 

traz importantes contribuições para esta visão de que não se nasce leitor, mas constitui-se enquanto 

tal, em diversos momentos da vida, em uma constante “caça furtiva” (Certeau, 2009). 

Vygotsky e Wallon são dois autores fundamentais que embasam esta concepção de 

Homem que assumimos. Eles atribuíram uma importância crucial ao social e ao papel da 

aprendizagem: defendem que, apesar de a espécie humana estar dotada, filogeneticamente, de 

um equipamento psicobiológico superior e mais complexo, se comparado a outras espécies, é a 

mais dependente da cultura e do outro para a satisfação de suas necessidades e desejos, 

dependente, incontestavelmente, da aprendizagem. 

Vygotsky (2006) defende que a aprendizagem é um conceito fundamental, enfatizando 

que aprendizado e desenvolvimento são processos distintos, porém inter-relacionados, desde o 

nascimento do indivíduo. Salienta que a aprendizagem traciona o desenvolvimento, sendo 

fundamental para o sujeito a capacidade humana de aprender. Para o autor, “a aprendizagem é 

um momento intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na criança essas 

características humanas não-naturais, mas formadas historicamente” (Vygotsky, 2006, p. 115). 

O desenvolvimento, por sua vez, ocorre do plano interpessoal para o plano intrapessoal, 

ou seja, as atividades que se dão primeiro no plano social, na interface com o outro, são 

transformadas em atividades internas, devido à atuação da mediação e da internalização: este 

conceito refere-se à reconstrução interna de uma operação que era externa ao indivíduo. 

Portanto, para esta teoria, nota-se a importância da cultura, das relações interpessoais e da 

                                                           
1 Unicamp. E-mail: sueellenhiga@yahoo.com.br. 
2 O Grupo do Afeto é um sub-grupo do grupo de pesquisa ALLE- Alfabetização Leitura Escrita, da Faculdade de 

Educação da UNICAMP, coordenado pelo professor doutor Sérgio Antônio da Silva Leite. Entre as diversas 

temáticas de investigação, vem se dedicando aos estudos do processo de constituição do leitor. 
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mediação, pois evidencia-se que, necessariamente, o desenvolvimento pressupõe aprendizagem 

e é nas interações sócio-culturais que elas acontecem.  

Deste modo, o processo de mediação configura-se central na teoria, pois se acredita que, 

exceto as funções elementares, todas as outras relações do sujeito com o mundo são mediadas, 

pressupondo o engajamento dos indivíduos nas relações com os objetos da cultura. No caso da 

leitura, depreende-se que, para ler, o indivíduo necessariamente é mediado por outros sujeitos 

ou elementos para a efetivação desta atividade, pois se acredita que “o indivíduo não tem 

instrumentos endógenos para percorrer, sozinho, o caminho do pleno desenvolvimento” 

(Oliveira, 1995, p. 12). Deste modo, entende-se que, para que haja desenvolvimento, o sujeito 

deve estar em contato com objetos de conhecimento, imerso em ambientes facilitadores de 

aprendizagem, em contato com sujeitos mais experientes que possam atuar como mediadores, 

destacando-se, portanto, o papel do outro e das interações, pois, neste paradigma, considera-se 

que o sujeito não é um ser passivo e nem ativo, mas interativo.  

Além da contribuição de Vygotsky e Wallon para uma visão mais completa do 

desenvolvimento humano, devido à consideração das facetas histórica e cultural na interface 

com a biológica, os autores foram fundamentais e pioneiros ao dar uma nova dimensão para a 

afetividade neste processo. Ao considerarem a afetividade como importante constructo 

juntamente com a dimensão cognitiva nos estudos do desenvolvimento humano, os autores 

contribuíram para uma visão monista do Homem, manifestando a importância de estudá-lo 

como um ser integrado.  

Ambos defendiam que os sentimentos são aprendidos e significados ao longo da vida, 

descartando hipóteses inatistas para explicar as características emocionais dos sujeitos. Assim, 

o Homem é um ser que “aprende, por meio do legado de sua cultura e da interação com os 

outros humanos, a agir, a pensar, a falar e também a sentir” (Oliveira e Rego, 2003, p. 23) e por 

isso, acredita-se que os sujeitos não nascem gostando de artes, matemática, leitura... Os sujeitos 

aprendem e dão sentidos diversos, de acordo com suas histórias de mediação e constituição. 

Durante a leitura de um livro, por exemplo, estão em jogo aspectos motores, cognitivos e 

também afetivos. O sujeito vê, interpreta, faz conexões, ativa e produz memórias, fala para si, 

fala com o outro, sente o ambiente da leitura, percebe a situação exterior que o rodeia, sente 

cheiros, nota pessoas... Cada elemento que está em jogo nesta atividade complexa é significado 

pelo leitor. Dada esta complexidade, o Homem não pode ser compreendido como um ser 

cindido, que ora sente, ora pensa, ora é passivo, ora é ativo. O homem é um ser monista. 

Ao compreender o Homem nesta perspectiva, postula-se que afeto e cognição são dimensões 

inseparáveis e igualmente fundamentais para este processo. De acordo do Leite (2011),  

 
(...) as relações sujeito-objeto-agente mediador são, também, marcadas pela 

afetividade, ou seja, toda experiência sujeito-objeto produz repercussões 

internadas, de natureza afetiva, as quais participam da constituição da 

subjetividade do próprio sujeito. E mais: a qualidade da mediação 

desenvolvida determina, em parte, o tipo de relação que se estabelece entre 

sujeito e objeto; por aí podemos entender como se constituem as histórias de 

relação sujeito-objeto, que geralmente variam em um contínuo, do amor ao 

ódio, frutos das histórias de mediação vivenciadas (p. 39) 

 

Assim, para esta abordagem, o vínculo afetivo que o sujeito estabelece com a leitura é 

resultante de um complexo processo de constituição, marcado por uma história de mediações, 

com a construção de significados e sentidos em relação ao ato de ler, durante toda a trajetória 

de desenvolvimento do sujeito.  
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Apoiando-se nestes postulados, o Grupo do Afeto defende que o leitor não é um herdeiro que 

carrega em seus genes o domínio e o gosto pela leitura; os membros do grupo vêm buscando, com 

afinco, pesquisar como se dá este processo de constituição. Os dados acumulados de nossas 

pesquisas nos permitem dizer que este processo se dá inter e intrasubjetivamente, passando por 

situações concretas de aprendizagem, sendo impactado pelas mediações concretas que ocorrem em 

um tempo histórico, marcado pela cultura e pela sociedade.  

  

Alguns mediadores na relação sujeito – práticas sociais de leitura   

 

A leitura é uma atividade humana complexa que demanda aprendizagem e, como toda 

atividade superior, é marcada pela mediação. Compreendemos que as práticas sociais de leituras 

são bastante diversificadas e continuamente significadas pelos sujeitos, de modo que a 

qualidade destas mediações e práticas são fundamentais para a relação estabelecida entre os 

sujeitos e o ato de ler. Inúmeros são os mediadores de leitura que podem atuar no processo de 

constituição de um sujeito leitor; a literatura aponta que escritores e leitores de sucesso, 

necessariamente, construíram, ao longo de suas vidas, relações afetivas positivas em torno do 

ato de ler. Os sujeitos ressaltam a presença de mediadores importantes, tais como as pessoas 

marcantes, principalmente os pais, avós, irmãos mais velhos e professores que liam histórias e 

compartilhavam momentos agradáveis de leitura. Em outras situações, os principais mediadores 

não foram as pessoas, mas os ambientes, tais como os proporcionados pelas convidativas 

bibliotecas familiares, bibliotecas escolares e ambientes diversos de leituras encontrados pelos 

sujeitos. Em outros contextos, os próprios objetos de leitura foram os principais mediadores, 

tais como os bons livros encontrados pelos sujeitos. 

Em busca de uma síntese, a partir dos dados coletados, sobre o processo de constituição 

de leitores, algumas pesquisas do Grupo do Afeto (Grotta, 2000; Silva, 2005; Souza, 2005; 

Leite, 2011; Higa, 2007 e 2015) evidenciaram a presença de três instituições recorrentes e 

marcantes que aparecem como importantes mediadoras para a aproximação dos sujeitos 

investigados com a leitura. São elas: a família, a escola e a biblioteca.  

 

A família 

 

Os impactos da mediação da família, principalmente na infância, são recordados, em 

diversos estudos, quando se resgatam as memórias de leitura dos leitores assíduos e suas 

práticas com esta atividade, ao longo de suas vidas. Os relatos são carregados de afetos, marcas 

e detalhes, muitas vezes minuciosos, que conduzem as recordações de momentos vivenciados 

entre os sujeitos e membros especiais de suas famílias, considerados importantes por mediar 

situações de leitura.  

A pesquisa de Grotta (2000) foi a pioneira do Grupo do Afeto que demonstrou a 

importância da mediação afetiva da família no processo de constituição do leitor. A autora 

analisou as histórias de quatro sujeitos adultos considerados leitores autônomos, e seus 

resultados indicaram que estes sempre tiveram contato com o material escrito, mesmo antes da 

alfabetização, tendo sido marcados por experiências de leituras significativas ao longo de suas 

vidas, envolvendo a mediação da família e dos professores na escola. Os sujeitos relembram 

das leituras realizadas pelos familiares, das obras, das enciclopédias que possuíam, das 

bibliotecas e dos ambientes acolhedores, com as quais se maravilharam. As lembranças das 

práticas e mediações concretas estão carregadas de afeto e, segundo a autora,  
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(...) foi a interação com o “outro”, seja este uma pessoa concreta ou um autor, 

que possibilitou o acesso dos sujeitos ao universo da leitura, bem como a 

internalização de significados à atividade de ler. Como apontam os dados, 

foram outros leitores que, na interação social e por meio da linguagem, tornam 

possíveis tanto o acesso quanto a apropriação do universo simbólico e 

semiótico da escrita pelos sujeitos e impregnaram a prática de leitura dos 

mesmos de significados afetivos, culturais, sociais, políticos...(p. 195). 

 

Posteriormente, Souza (2005) trouxe outra contribuição para as pesquisas do Grupo, com 

seu estudo que enfocou a mediação afetiva da família no processo de constituição do leitor. A 

autora também resgatou depoimentos de quatro leitores assíduos, todos eles adolescentes, que 

trouxeram as experiências de leitura vivenciadas no ambiente familiar e identificou, nestes 

relatos, os aspectos que contribuíram para a relação afetiva positiva estabelecida entre os 

sujeitos com a leitura. Seus dados revelaram novamente que, além do contato, desde a infância, 

com os materiais de leitura, a qualidade da mediação sujeito-objeto foi decisiva para o 

estabelecimento da relação positiva, pois foi a responsável por organizar e mediar os primeiros 

momentos de leitura do sujeito. As mediações vivenciadas nesse ambiente produziram 

profundos impactos afetivos positivos na relação com a leitura as quais, segundo os sujeitos 

investigados, facilitaram o processo de sua constituição como leitores autônomos.  

Na mesma direção, Higa (2015) investigou a importância da mediação familiar para a criação 

de vínculos positivos entre as crianças e a leitura. Ao observar adultos e crianças afetivamente 

envolvidos com o universo da leitura, destacou algumas práticas importantes das famílias: 

 

1. Leitura para e com as crianças. Todas as famílias investigadas liam para as crianças em 

diversas situações do cotidiano, realizando esta atividade com entusiasmo e afeto. A leitura 

antes de dormir foi bastante citada, com detalhes do momento e da atmosfera afetiva. Os 

adultos gostavam de mudar a voz do personagem, alguns se utilizam de recursos externos. 

Além de ler para as crianças, eles dedicavam-se a ouvi-las, valorizando e incentivando a 

prática das crianças. 

2. Diálogo. Além de apreciar a leitura das crianças, os familiares empenharam-se em conversar 

sobre o lido, mantendo interlocução. As crianças demonstraram alegria ao compartilhar com 

os adultos sentimentos em relação às obras lidas, aos sentimentos desencadeados. 

3. Acesso ao livro. Todas as famílias entrevistadas possuíam livros em casa e locais para 

disponibilizá-los para as crianças, que sempre tinham livre acesso. Além dos livros em casa, 

as crianças usufruíam de livros da biblioteca pública e, algumas delas, da biblioteca escolar.  

 

Estas práticas mediadoras concretas, que aproximam as crianças dos livros, aparecem 

permeadas de afeto, demonstradas tanto por manifestações epidérmicas quanto pelo afeto nas 

tomadas de decisões, escolhas das obras, modos de relacionar com a criança e o escrito. Estas 

práticas de aproximação, na maioria das vezes, aconteceram precocemente, pois algumas mães 

e avós verbalizaram que adquiriram livros antes mesmo do nascimento das crianças e que liam 

desde quando estavam no carrinho de bebê. 

De acordo com Petit (2009), a oralidade tem um papel primordial para a criação do gosto 

pela leitura, que deriva em grande parte da intersubjetividade dos adultos leitores com as 

crianças; tal processo é muito determinado pela voz. De acordo com a pesquisadora,  

 
Se nenhuma receita garante que a criança lerá, a capacidade de estabelecer 

com os livros uma relação afetiva, emotiva e sensorial, e não simplesmente 

cognitiva, parece ser de fato decisiva, assim como as leituras orais: na França, 
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o número dos grandes leitores é duas vezes maior entre os que se beneficiaram 

de histórias contadas pelas mães todos os dias do que entre os que não ouviram 

nenhuma. Antes do encontro com o livro, existe a voz materna, ou em alguns 

casos, paterna, ou ainda em certos contextos culturais da avó ou de uma outra 

pessoa que cuida da criança, que lê ou conta histórias (p. 58). 

 

Britto (2012) também sustenta a tese de que ler para as crianças é fundamental, pois “Na 

primeira infância, ler com os ouvidos é mais fundamental que ler com os olhos” (p. 108). Para 

o autor, a criança toma a voz emprestada dos familiares, dos amigos, da professora e com a voz 

emprestada ela está “lendo com os ouvidos”, assim como outros lêem com os olhos ou com as 

mãos. Portanto, defende-se que muito antes de a criança ter condições de ler com seus próprios 

olhos, ela deve estar em contato frequente com a leitura. 

De fato, o convívio da criança com leitores mais experientes é de grande importância. 

Tassoni e Leite (2013) afirmam que, desde a tenra idade, a criança sente-se atraída pelos sujeitos 

que a cercam, mostrando-se sensível aos indícios de disponibilidade do outro em relação à sua 

pessoa. Assim, por admirar seus leitores, toma-os como modelo, imitando-os. Neste processo, 

as crianças imitam os adultos e é diante deles que assumem o papel de leitor, por perceberem a 

disponibilidade dos mesmos para compartilhar da situação emergente. 

Portanto, nossos estudos indicam que ter acesso a materiais de leitura, ter bons modelos 

de leitores e praticar afetivamente a leitura no ambiente familiar foram condições primordiais 

para o sucesso na aproximação dos sujeitos com o ato de ler. Destaca- se que as maneiras pelas 

quais as histórias foram lidas ou contadas para as crianças antes de dormir, os ambientes 

aconchegantes das leituras, a qualidade dos livros manuseados, a diversidade deles, o vínculo 

afetivo com quem se compartilhavam as leituras, a entonação de voz desses leitores, entre 

outros aspectos, parecem impactar as crianças positivamente, imprimindo marcas que 

demonstram a repercussão afetiva positiva da mediação familiar para o processo de 

desenvolvimento e constituição das crianças leitoras. 

 

A escola 

 

Embora grande parte dos leitores entrevistados nas pesquisas do Grupo do Afeto 

lembrem-se das mediações afetivas no ambiente familiar, alguns sujeitos afirmam que não 

puderam se beneficiar destas em seus lares ou que elas não foram significativas. Nestes casos, 

a escola e a figura dos professores foram apontadas como as mais marcantes para a aproximação 

dos sujeitos com a leitura. 

Silva (2005) procurou investigar as marcas da leitura escolar e seus significados para 

alunos considerados leitores autônomos. Entrevistou estudantes do primeiro ano do Ensino 

Médio sobre as práticas vivenciadas na escola durante o período da 1ª à 8ª série, buscando 

reconstruir as suas experiências com as práticas de leitura. A partir dos dados, a autora 

compreendeu que a aproximação dos sujeitos com a leitura ocorreu significativamente em 

decorrência das práticas pedagógicas assumidas pela escola, que visava à formação do leitor 

autônomo como um objetivo comum. 

O projeto literário adotado contemplava leituras de livros, que se tornaram muito 

marcantes para os alunos. As atividades eram propostas diversificadas, envolvendo 

dramatização, intercâmbio cultural, confecção de fantoches, festas, músicas, artes plásticas, 

usos de instrumentos tecnológicos e outras atividades, sem que estas estivessem estritamente 

vinculadas à avaliação tradicional, demandando atribuição de notas. Apesar da clareza de que 

as condições de produção da leitura e constituição do leitor não se encerram no ambiente 
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escolar, os dados indicam que a mediação da escola foi decisiva e de grande influência na 

constituição desses alunos como leitores.  

Higa (2007), pesquisando também no ambiente escolar, realizou um estudo onde 

priorizou a mediação pedagógica de duas professoras, com as mesmas crianças, em anos 

subsequentes. No primeiro ano, observou as práticas pedagógicas da professora H. que era uma 

leitora assídua e realizava um trabalho de leitura bastante interativo com sua turma. Ela lia 

diariamente, desenvolvia projetos lúdicos com os livros, realizava contações de histórias 

diferenciadas, possibilitava o acesso aos livros na sala de aula e, na ausência de biblioteca 

escolar, organizou uma biblioteca circulante promovendo, por conta própria, os empréstimos 

dos livros de seu acervo pessoal junto com o acervo da escola. Suas crianças demonstravam 

grande interesse pela leitura, disputando livros para leitura na sala de aula. 

A professora C. do ano seguinte, diferentemente, pouco lia e não destinava tempo da 

rotina para apreciação dos livros. Não organizou empréstimos de livros e raramente oferecia 

livros para as crianças na sala de aula, exceto para o treino da fluência de leitura. 

Através de dados coletados com observações das aulas e entrevistas com as crianças e 

suas famílias, a autora identificou alguns fatores diferenciais entre as práticas desenvolvidas 

pelas duas professoras: a frequência das práticas de leitura realizadas em sala de aula (se diárias 

ou esporádicas), os modos de ler das professoras (com entusiasmo, entonação de vozes, uso de 

recursos visuais e organização do ambiente), o acesso aos livros no contexto escolar, a 

possibilidade de empréstimo, além da percepção que a criança tinha sobre a relação da 

professora com a leitura (se gostava de ler ou se o fazia por obrigação). Tais fatores foram 

determinantes no processo de aproximação ou afastamento das crianças com as práticas de 

leitura. Concluiu-se que se faz necessário, na escola, um projeto político pedagógico coletivo 

que valorize a formação do aluno como leitor, de modo que as práticas que envolvam a leitura 

não ocorram de modo isolado, a critério de cada professor; sabe-se que o processo de 

constituição do leitor é longo, gradativo e exige planejamento.  

A importância da mediação escolar também pode ser verificada na pesquisa de Higa 

(2015), pois adultos que não se consideravam leitores de livros relatam que aprenderam a ler 

para as suas crianças, após a intervenção das escolas. A grande maioria dos entrevistados citou 

que as escolas, além de realizarem leituras para as crianças no período de aula, incentivam o 

empréstimo de livros que deviam ser lidos pelas famílias. Esta prática, aparentemente simples, 

pareceu bastante eficaz, pois mobilizava toda a família para a realização de leituras 

compartilhadas, oferecendo constantemente repertório variado de leitura. Além disso, a escola 

orientava os pais sobre a importância da leitura, exemplificando com práticas exitosas. Alguns 

relataram que, no momento da reunião entre famílias e educadores, as escolas buscavam 

orientar os modos de ler para as crianças e incentivam a participação dos mesmos em feira de 

livros, que eram promovidas nas escolas ou outros locais da cidade, bem como motivavam a 

participação na biblioteca pública da cidade. 

Em síntese, os dados destas pesquisas indicam a importância da atuação das escolas no 

processo de aproximação das crianças e suas famílias com a leitura; revelam a necessidade do 

planejamento coletivizado, que contemple práticas diversas de leitura, garantindo, entre outras 

facetas, a afetividade nas atividades, o lúdico e a valorização das múltiplas linguagens. Do mesmo 

modo, os dados alertam para a importância de Políticas Públicas na área da leitura que enfoquem e 

favoreçam a constituição do leitor, contemplando a formação de professores, bibliotecários 

escolares e demais mediadores presentes na escola. Também alertam para a relevância de ambientes 

escolares que contemplem e valorizem a presença dos materiais de leitura, bem como a importância 

da parceria família-escola, para que as práticas propostas ultrapassem os muros da escola e 

repercutam em toda a sociedade, em prol de um país com mais e melhores leitores. 
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A biblioteca 

 

Além dos mediadores acima citados, sem dúvida a biblioteca ocupa uma posição de 

destaque no que tange ao processo de aproximação do sujeito com o material escrito. Esta 

instituição, que inicialmente desempenhava um papel predominante de reunião e preservação 

dos escritos, passou a ser reconhecida como importante para a difusão cultural, preconizando o 

acesso e o uso da informação, bem como para a apropriação cultural. Com isso, estima-se a 

valorização da atuação dos sujeitos como protagonistas sociais e culturais, na apropriação dos 

conteúdos e construção de conhecimento, por meio de mediações e da dialogia (Perrotti e 

Pieruccini, 2007). 

Higa (2015), ao investigar as práticas de leitura de famílias, em uma biblioteca pública, 

buscou analisar a importância da mesma para os sujeitos participantes. A autora compreende a 

biblioteca pública como uma importante instituição que acolhe o leitor, podendo ser de grande 

valia para contribuir para o processo de constituição de novos leitores e fortalecimento de 

práticas de leituras de leitores experientes. Ao entrevistar 33 sujeitos, ao longo de dois anos e 

observar suas práticas de leitura no interior da instituição, identificou que a biblioteca atuou 

como excelente mediadora que aproximou os adultos e as crianças do universo da leitura. 

Para as famílias pesquisadas, participar da biblioteca era importante por diversas razões, 

entre elas:  

 

1. Disponibilidade de rico acervo. As famílias relataram que, nesta biblioteca, encontravam 

livros de várias temáticas, formatos, materiais, editoras, faixa etária... Livros que 

ampliavam o repertório das crianças e das famílias, muitas vezes acostumadas apenas com 

um estilo literário. Ressaltaram como positivo ter acesso a esta diversidade de acervo sem 

custo financeiro. 

2. Oferecimento de ambiente acolhedor e educativo. As pessoas sentiam-se à vontade para ler, 

para brincar, compartilhar histórias, conversar, estudar... Os adultos relatavam que, quando 

estavam na biblioteca, deixavam suas preocupações de lado, dedicando-se integralmente às 

crianças e à atividade da leitura. Verbalizavam sobre a beleza do espaço, sobre o conforto 

proporcionado pelos mobiliários, sobre a autonomia para o manuseio do acervo. 

Mencionam também a importância da organização da biblioteca, a disponibilização dos 

expositores de livros e de todo o ambiente cuidadosamente preparado pelos funcionários, 

que tornavam os livros ainda mais atraentes para manuseio e empréstimo.  

3. Promoção de atividades diferenciadas. A biblioteca oferecia, aos finais de semana, nas 

férias e em datas especiais, algumas atividades lúdicas em torno dos livros, tais como 

oficinas artísticas, brincadeiras, teatros e contações de histórias. Estas atividades atraíam 

muitas famílias que apreciavam o trabalho dos voluntários e funcionários da biblioteca, 

buscando inspiração em seus modos de ler e contar histórias para as crianças. 

4. Socialização. Os adultos relataram que gostavam de estar na biblioteca para que suas 

crianças brincassem com outras crianças e para que aprendessem com os outros neste rico 

espaço de interações. 

5. Relacionamento afetivo com os funcionários. Para alguns familiares, o modo atencioso 

como eram recebidos pelos funcionários era importante para que as crianças mantivessem 

o interesse por sempre visitar o local. A indicação de livros, o carinho na mediação e as 

intervenções destes profissionais foram marcantes para estes sujeitos que expressaram afeto 

em seus depoimentos.  
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A partir destes dados, a pesquisa observou que esta biblioteca, tão valorizada por seus 

usuários, parece ter um compromisso de oferecer um ambiente dinâmico, aglutinador e 

orientador. Um ambiente de recepção e de produção e, neste processo, os sujeitos são 

compreendidos como protagonistas, produtores de cultura e não meros consumidores. Seus 

espaços planejados e devidamente cuidados permitiram a convivência, a leitura, a brincadeira, 

o estudo, a produção artística, entre outras práticas diversas... Demonstrou-se acolhedora e 

acessível a todos, até mesmo às crianças bem pequenas, ainda não alfabetizadas. Nela o leitor 

pôde ser livre e criativo, embora algumas regras de conduta neste espaço e com estes materiais 

fossem-lhe impostas. O ambiente planejado se fez educativo, tanto pelo modo como estava 

organizado, quanto por suas práticas, bem como pela atuação de seus funcionários e usuários.  

Arena (2011), ao refletir sobre bibliotecas escolares, diz: 

 
Não bastam espaços, livros, materiais videográficos e documentos guardados 

para caracterizar a existência de uma biblioteca na escola. Não são os objetos 

físicos que dão a ela existência e vida. Não é somente com eles que se pode 

confirmar a existência de biblioteca na escola; mas é com as relações entre 

alunos, livros, bibliotecários, professores de biblioteca e professores de sala 

de aula que se pode conquistar o estatuto de lugar dos livros ou de biblioteca. 

(...) Somente com livros mudos e sonolentos no escuro silencioso dos espaços 

eventualmente abertos a leitura não nasce, porque quem a faz nascer e existir 

são seus leitores com a mediação dos educadores de biblioteca (p. 13 e 14). 

 

O mesmo vale para as bibliotecas públicas: neste contexto, a importância dos mediadores 

é ressaltada, pois, muitas vezes, apenas o acesso ao livro não basta. Para muitos usuários de 

bibliotecas, são os mediadores que farão com que diversos livros saiam das prateleiras e sejam 

escolhidos e depois “devorados” pelos leitores, como nos indicou alguns depoimentos.  

Deste modo, se o mediador é vital para as bibliotecas e se sua função elementar é 

“construir pontes” entre os livros e os leitores, ele necessita de boa formação, de conhecimento 

sobre as obras e sobre os leitores para o sucesso desta aproximação, ciente de sua importância 

no interior da biblioteca. Novamente, faz-se necessário pensar na urgente necessidade de 

Políticas Públicas para a formação do leitor. Políticas que viabilizem a multiplicação de boas 

bibliotecas públicas, que sejam engajadas com a comunidade, que estejam dispostas a 

conquistar leitores e com eles compartilhar os inúmeros saberes acumulados pela humanidade, 

criando condições para seu protagonismo na construção de conhecimentos. Bibliotecas que 

ofereçam espaços para que os leitores vivam e convivam com o outro e com os escritos, 

possibilitando a aproximação das obras, o manuseio sem restrições, a leitura, o estudo, o 

diálogo, as reflexões individuais e/ou coletivas e os empréstimos dos materiais. Para isso, o 

poder público deve conscientizar-se da importância da biblioteca enquanto mediadora no 

processo de constituição do leitor. 

 

Considerações  

 

Constituir-se leitor é um processo complexo, multifacetado, atravessado por muitos 

acontecimentos, mediações e por inúmeras experiências singulares de leitura; por isso, não 

existem receitas e manuais diretivos que indiquem como formar bons leitores. Entretanto, as 

pesquisas do Grupo do Afeto, que buscaram investigar este processo de constituição, indicam 

que leitores autônomos, que nutrem um bom relacionamento com a leitura, contaram, 

necessariamente, com a presença de bons mediadores de leitura em suas trajetórias. Estas 

mediações iniciaram-se, em sua grande maioria, na infância, quando aprenderam a manusear 
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livros, frequentar livrarias, bancas de jornais e biblioteca diversas. Durante a infância, os 

momentos de leitura com os diversos agentes estiveram permeados de afeto, sendo que as várias 

mediações afetivas com o ato de ler impactaram nas zonas de sentido dos sujeitos e na 

constituição de suas subjetividades. Portanto, enfatizamos que as crianças, inclusive as mais 

pequeninas, precisam ter acesso a livros diversos e de qualidade em casa, na instituição escolar, 

na biblioteca, além do contato com bons mediadores de leitura, para que possam significar 

positivamente esta prática. Compreendemos, também, que livros enfileirados nas prateleiras, 

sem uso, são meros objetos decorativos, sem função social, emotiva e sem potencial formativo. 

Assim, mais que ter acesso aos livros, preconizam-se mediações afetivas, de modo que os 

sujeitos possam encartar-se com eles, fazê-los “viver” e contagiar outros leitores, para que os 

livros tenham vida prolongada. Neste processo interativo de aprendizagem e desenvolvimento 

da leitura, portanto, deve-se sempre considerar que, junto com a apreensão do conhecimento, o 

sujeito internaliza valores socialmente partilhados, bem como sentimentos em relação à 

atividade experimentada, que contribuem para a constituição da própria subjetividade que é 

necessariamente constituída na intersubjetividade. 

Neste sentido, atenta-se para a importância de Políticas Públicas consolidadas para que a 

formação do leitor seja valorizada no âmbito familiar, escolar e da biblioteca pública, todas 

inter-relacionadas com políticas continuadas que viabilizem a sua constituição efetiva, que, 

como sabemos, não ocorre espontaneamente. 
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A ATUALIDADE DA COMPREENSÃO DE IGUALDADE DE 

INTELIGÊNCIAS DE JOSEPH JACOTOT NA ATIVIDADE DE TERTÚLIA 

LITERÁRIA DIALÓGICA 

 

Tammy Silveira Ito1 

 

A Tertúlia Literária Dialógica – TLD2 – é uma atividade de leitura coletiva e dialógica 

em torno dos clássicos da literatura e tem como base teórico-metodológica a concepção da 

Aprendizagem Dialógica. Tal concepção é formada por sete princípios - diálogo igualitário, 

inteligência cultural, dimensão instrumental, transformação, criação de sentido, solidariedade e 

igualdade de diferenças - que na prática se dão como unidade. Interessa-me, neste trabalho, 

estabelecer relações entre o princípio contemporâneo de inteligência cultural (FLECHA, 1997) 

e a compreensão de igualdade de inteligências, proposta por Joseph Jacotot no século XIX 

(RANCIÈRE, 2004), verificando a atualidade desta última concepção na atividade de leitura da 

TLD.  

 

Aproximações entre o princípio contemporâneo de inteligência cultural e a compreensão 

de igualdade de inteligências proposta por Joseph Jacotot no século XIX 

 

Para o entendimento de uma visão jacotista de inteligência é preciso, primeiramente, 

ressaltar o alerta que o pedagogo francês faz sobre a desigualdade. De acordo com Rancière 

(2004), Jacotot rechaçava os processos educativos que assumiam a igualdade como ponto de 

chegada e não como ponto de partida, ou seja, criticava a lógica escolar que estava mais 

preocupada em “reduzir” as desigualdades do que verificar as igualdades. Tendo em vista, 

portanto, que normalmente a relação pedagógica parte da desigualdade num discurso de uma 

busca à igualdade, o “mito pedagógico” acaba por dividir a inteligência em duas: a inferior e a 

superior.  

  
A primeira registra as percepções ao acaso, retém, interpreta e repete 

empiricamente, no estreito círculo dos hábitos e das necessidades. É a 

inteligência da criancinha e do homem do povo. A segunda conhece as coisas 

por suas razões, procede por método, do simples ao complexo, da parte ao 

todo. É ela que permite ao mestre transmitir seus conhecimentos, adaptando-

os às capacidades intelectuais do aluno, e verificar se o aluno entendeu o que 

acabou de aprender. Tal é o princípio da explicação. Tal será, a partir daí, para 

Jacotot, o princípio do embrutecimento (RANCIÈRE, 2004, p. 24). 

 

 Ao subordinar uma inteligência (senso-comum) à outra (ciência), o embrutecimento 

suscita a lógica da hierarquização das inteligências. É contra essa lógica de hierarquização que 

Jacotot defende sua hipótese central de igualdade de inteligências, na qual não há uma divisão 

entre uma inteligência inferior e outra superior, visto que todas as ações humanas são frutos de 

uma mesma operação de inteligência. Nessa perspectiva, a mesma inteligência aplicada em 

determinada ação pode ser operada em outra; assim, não há dois tipos de inteligências; o que 

há, de fato, são manifestações desiguais de inteligência: 
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2 Daqui em diante será utilizado o termo TLD. 
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Eis tudo o que está em Calipso: a potência da inteligência, que está presente 

em toda manifestação humana. A mesma inteligência faz os nomes e os signos 

matemáticos. A mesma inteligência faz os signos e os raciocínios. Não há dois 

tipos de espíritos. Há desigualdade nas manifestações da inteligência, segundo 

a energia mais ou menos grande que a vontade comunica à inteligência para 

descobrir e combinar relações novas, mas não há hierarquia de capacidade 

intelectual. É a tomada de consciência dessa igualdade de natureza que se 

chama emancipação, e que abre o caminho para toda aventura no país do 

saber. Pois se trata de ousa se aventurar, e não de aprender bem, ou mais ou 

menos rápido. (RANCIÈRE, 2004, p. 49). 

 

De acordo com o autor, os excluídos (cultural, econômica e/ou socialmente) geralmente 

se subscrevem, eles próprios, a sentença de sua exclusão e admitem suas inteligências como 

sendo inferiores às outras. Diante disso, para que homens e mulheres assumam a ideia de 

igualdade de inteligências e reconheçam a dimensão de sua capacidade intelectual e decidam 

quanto a seu uso, o círculo de emancipação intelectual deve ser começado. O ignorante, diz 

Jacotot, “conhece seu ofício, seus instrumentos e uso; ele seria capaz, se necessário, de 

aperfeiçoá-los. Ele deve começar a refletir sobre essas capacidades e sobre a maneira como as 

adquiriu” (RANCIÈRE, 2004, p. 61). 

Logo, a emancipação intelectual refere-se ao reconhecimento que a inteligência está em 

todas as ações do espírito humano. Tais homens e mulheres compreenderiam que não se nasce 

com maior ou menor inteligência; o que difere, para Jacotot, é a necessidade na aplicação das 

operações de inteligência em determinada ação: 

 
É inútil discutir se sua inteligência “menor” é um efeito da natureza ou da 

sociedade: eles desenvolvem a inteligência que suas necessidades e 

circunstâncias exigem. Ali onde a necessidade cessa, a inteligência repousa, a 

menos que ima vontade mais forte se faça ouvir e diga: continua; vê o que 

fizeste e o que podes fazer se aplicares a mesma inteligência que já 

empregaste, investindo em toda coisa a mesma atenção, não te deixando 

distrair em teu caminho (RANCIÈRE, 2004, p. 79). 

 

A defesa de que todas as pessoas possuem inteligência e que essa mesma capacidade 

intelectual pode ser aplicada em outros contextos é também hipótese central da compreensão 

de inteligência cultural na Aprendizagem Dialógica. Porém, a fundamentação desse 

entendimento na visão jacotista e na visão dialógica divergem em certo ponto. 

A inteligência cultural é um conceito que surge diante da pluralidade de dimensões das 

interações humanas. Autores estudiosos desse princípio afirmam que a inteligência acadêmica 

e a prática não são suficientes no marco da racionalidade comunicativa que a sociedade atual 

se encontra. Diante disso, propõe-se o conceito de inteligência cultural que, numa base 

interativa com as inteligências acadêmicas e práticas, potencializam as aprendizagens.  

Essa diferenciação de inteligências acadêmicas, práticas e interativas que os estudos da 

Aprendizagem Dialógica faz não significa, no entanto, uma hierarquização das inteligências; 

não se trata de opor saberes do povo dos saberes do professor universitário, por exemplo. A 

inteligência cultural engloba todos os saberes funcionais em seu contexto de desenvolvimento 

e manifestação, de forma a alcançar acordos e consensos cognitivos, éticos, estéticos e afetivos.  

Assim, para Flecha (1997, p. 21) “unos hacemos bien exámenes de mecânica, otros saben 

arreglar el coche cuando se para em la carretera. Puede realizarse el trânsito de uno a otro ámbito 

(del aula a la carretera o vice-versa) siempre que se den algunas condiciones”. 
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Porém, como já visto, para Jacotot a divisão do mundo em inteligências 

consequentemente implica na lógica de inteligências inferiores e superiores. Para o pedagogo 

francês, não há diversas maneiras de ser inteligente: 

 
O pensamento emancipador acredita que, por toda parte, a mesma inteligência 

está em ação e recusa a visão do “cada um em seu lugar com sua inteligência 

própria”, em que cada qual teria sua parte: uns teriam a árvore, os outros, o 

papel; uns teriam o particularismo cultural, os outros, o universalismo da lei 

etc. A emancipação supõe um funcionamento igual e, portanto, universal da 

inteligência. Ela recusa, no fundo, a lógica das repartições. Mas ela certamente 

também recusa a idéia de que haveria uma cultura específica do universal, a 

ser oposta às culturas particulares (RANCIÈRE, 2004, p. 95). 

 

Assim, se para o conceito de inteligência cultural da Aprendizagem Dialógica as 

inteligências são diferentes e estão reportadas ao contexto cultural pertencente, de forma que a 

“junção” dos diversos saberes por meio de uma base comunicativa e dialógica potencializam 

as aprendizagens, para o pensamento emancipador de Jacotot, não deve haver, de forma alguma, 

a divisão de inteligências, ou seja, recusa a ideia de que cada um tem uma inteligência própria 

de acordo com seu lugar. 

Todavia, se por um lado esse é um ponto importante de afastamento entre essas 

concepções, é justamente a partir desse ponto que a visão dialógica e a visão jacotista de 

inteligência convergem. 

Em primeiro lugar, ambos os entendimentos de inteligência refutam qualquer tipo de 

hierarquização das inteligências. Tanto na visão jacostista quanto na Aprendizagem Dialógica, 

todas as operações humanas são fruto da mesma inteligência e, por isso mesmo, podem ser 

aplicada em outros contextos. Assim, Rancière (2004) afirma que a preocupação não está em 

saber “quem construiu Tebas e suas sete portas, para reivindicar o lugar de construtores e de 

produtores na ordem social. Trata-se, ao contrário, de reconhecer que não há duas inteligências, 

que toda obra da arte humana é a realização das mesmas virtualidades intelectuais”. 

No mesmo sentido, para Flecha (1997) todas as pessoas possuem inteligência cultural; a 

desigualdade se dá nas diversas contingências de situação em que a inteligência se desenvolve. 

Para o autor, o importante é que as pessoas se convençam de que a inteligência que aplicam em 

determinada coisa pode ser feita em outra situação, se tiverem a oportunidade de demonstrá-la. 

Assim, as perspectivas de inteligência aqui estudadas implicam na mesma questão: que 

homens e mulheres reconheçam que não há inteligências inferiores e superiores, mas apenas 

diferentes necessidades para que a inteligência se desenvolva. Na visão jacotista, para esse 

reconhecimento, é fundamental a emancipação intelectual para que as pessoas se convençam 

de que podem aplicar a mesma operação intelectual em outros âmbitos. Da mesma forma, para 

a compreensão da Aprendizagem Dialógica, ainda que as inteligências se diferenciem 

(acadêmica, prática, interativa), são frutos de uma mesma operação humana.  

 

A atualidade da compreensão de igualde de inteligências de Jacotot na Tertúlia Literária 

Dialógica 

 

Alguns séculos separam Jacotot e Flecha e ainda assim o tom de alerta de ambos 

estudiosos confluem na mesma direção: a crença do povo na sua inferioridade em diversos 

âmbitos da vida. Homens e mulheres, social, cultural e economicamente excluídos/as acreditam 

na existência de uma inteligência superior e outra inferior, na qual a sua encontra-se no patamar 

mais baixo. De acordo com Flecha (1997), apesar das muitas demonstrações da arbitrariedade 
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da valorização de uma inteligência em detrimento de outra, a hierarquização das “capacidades 

intelectuais” ainda estão impregnadas nos processos educativos.  

Ainda de acordo com o autor, ao estudar as atividades de Tertúlia Literária Dialógica, 

constatou que as pessoas se inibem em espaços mais acadêmicos e se veem como incapazes de 

dialogar sobre o livro lido. No mesmo sentido, Rancière (2004, p. 79) afirma: 

 
“Eu não posso” significa que emprego minha inteligência em me provar que 

eu não posso. Com isso, eu a emprego em me provar que os outros não podem, 

e assim por diante. A transferência da vontade consiste nisso, e é importante 

que exista um dispositivo material – eventualmente representado pelo livro 

que é estendido ao aluno – para encarnar essa transferência da vontade. 

 

Como visto anteriormente, acerca da vontade Jacotot afirma que a pessoa deve se 

encorajar, ver o que é capaz de fazer e aplicar a mesma inteligência em outras situações. Se 

para o pedagogo francês o livro pode ser o dispositivo material que encarna a transferência da 

vontade, a TLD apresenta as “condições” - espaços, momentos, pessoas, material... - para esse 

movimento. 

Isso porque a TLD se configura numa atividade de leitura cujos participantes podem 

compartilhar experiências, interpretações e visões de mundo a partir do que foi lido, não ficando 

meramente restritos ao desvelamento das interpretações ditas corretas. A possibilidade de 

relação do texto com o mundo da vida “borra” as imposições acerca do que é certo na 

interpretação de um livro e, consequentemente, rompe com estatutos de poder no qual uma 

única figura detém o poder sobre o que se lê.  

E a empreitada do pedagogo francês, iniciada em 1818 com a assunção do posto de 

professor nos Países Baixos, se deu justamente em torno de um livro: Telêmaco. Tal livro, com 

edição bilíngue, representava o elo entre alunos que ignoravam o francês, e Jacotot que tão 

pouco sabia o holandês. Foi então, percebendo que seus alunos, abandonados a si mesmos, se 

saíram tão bem na tarefa de escrever em francês sobre o que havia lido, que a revolução no 

pensamento de Jacotot começou.  

Até então, acreditava que era tarefa do professor transmitir seus conhecimentos aos 

alunos – ignorantes – de modo que chegassem à sua própria ciência. Após a experiência com 

Telêmaco, Jacotot passa a defender a emancipação intelectual para o reconhecimento da 

igualdade de inteligência. Nessa perspectiva, Jacotot afirmava que o ignorante sempre sabe 

alguma coisa e sempre pode relacionar o que ignora ao que já sabe. E este movimento começa 

pelo obstáculo aparentemente mais intransponível: o da leitura. “O livro sela a nova relação 

entre dois ignorantes que a partir daí se reconhecem como inteligências. E essa nova relação 

transforma a relação embrutecedora(...)” (RANCIÈRE, 2004, p. 63) 

 

Considerações finais 

 

Desenvolver a Tertúlia Literária Dialógica é também se posicionar contra qualquer tipo 

de exclusão e vemos isso claramente nos princípios dialógicos norteadores desta atividade, 

entre eles, a inteligência cultural. Isso porque tal princípio possibilita que homens e mulheres 

verifiquem que há inteligência em todas as ações humanas, diferenciadas pelo contexto de 

surgimento, mas de forma alguma hierarquizantes.  

Porém, para que verifiquem isso, é preciso práticas educativas que possibilitem um 

diálogo igualitário. Não adianta defendermos que a inteligência está em todas as ações humanas 

e que pode ser transferidas a outros contextos, se não há espaços para que isso se manifeste; 

torna-se uma contradição pedagógica e política.  
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Por isso mesmo é que a Tertúlia Literária Dialógica apresenta-se como atividade de leitura 

em que as compreensões são construídas a partir do poder argumento, e não do argumento do poder. 

Ou seja, a leitura e interpretação não se centram em uma pessoa, pois a ideia desta atividade não é 

fazer a análise de uma determinada obra, mas sim, proporcionar espaços de reflexão e diálogo a 

partir das diferentes interpretações que são disparadas a partir de um mesmo livro.  
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LEITURA DE CLÁSSICOS E EJA: DESAFIOS DO PENSAMENTO E DO FAZER 

 

Tammy Silveira Ito1 

 

Daquelas perguntas em que se dá a centelha 

 

Descendo a serra rumo ao litoral, vislumbro a chegada do novo ano e com ele as 

expectativas em relação ao segundo ano de mestrado, fase da pesquisa em que seria 

desenvolvida a Tertúlia Literária Dialógica – atividade de leitura em torno dos clássicos – com 

alunos/as da Educação de Jovens e Adultos. Compartilho tal estudo com minha companheira 

de viagem, que exclama: “Os clássicos são extremamente difíceis! Será que vai dar certo?” 

Olho para a janela e o mar já à vista indica que não há tempo para explicações fundamentadas; 

respondo em poucas palavras: “pode ser difícil ou fácil, depende de como se lê”. Minha 

interlocutora mantém sua argumentação contra a leitura de clássicos “principalmente para 

pessoas pouco alfabetizadas”. A viagem e o assunto chegam ao fim; mas uma pergunta lateja 

em minha cabeça: Qual é a dificuldade que paira sobre a leitura desse tipo de livro e coloca em 

dúvida a “capacidade” de pessoas pouco escolarizadas?  

Meio ano já se passou desde o episódio acima relatado, mas ele ainda ecoa no trabalho 

que se segue. Se a pergunta inicial era sobre a dificuldade que pairava sobre a leitura de obras 

clássicas, hoje, ela se ramifica em várias outras: afinal, o que são obras clássicas da literatura? 

Ou melhor: o que vem a ser um clássico para pessoas que retomam o processo de escolarização 

na Educação de Jovens e Adultos? Como é a leitura de obras clássicas de jovens e adultos/as 

pouco escolarizados/as? 

Incitado por essas questões, este texto apresenta um recorte da minha pesquisa de 

mestrado, cujo estudo envolve o desenvolvimento da Tertúlia Literária Dialógica – TLD2 –, 

atividade de leitura dialógica dos clássicos da literatura, com alunos/as da EJA. O recorte refere-

se à fase de escolha do livro clássico que foi lido durante a atividade com alunos/as de uma sala 

multisseriada – 1ª a 4ª série – da EJA de uma escola pública de Rio Claro/SP.  

 

Das perguntas-centelhas à pergunta-explosão 

 

O aprofundamento em torno dos aspectos que permeiam a seleção do livro clássico – 

tanto pela minha parte, enquanto pesquisadora-leitora, quanto por parte dos/as participantes da 

atividade – teve como objetivo a captura de indícios (GINZBURG, 2007) que sinalizaram as 

compreensões do que se configura um clássico para pessoas pouco escolarizadas. 

Se os denominados clássicos “continuam a ter muito que dizer a cada geração, porque 

falam de verdades profundas, inerentes ao ser humano” (MACHADO, 2012, p. 82), quais são 

os tais grandes “temas humanos” para esses/as alunos/as? O que a opção pela leitura de 

determinado livro em detrimento de outro na atividade de TLD pode indicar sobre o que vem a 

ser um clássico para pessoas que estão retomando o processo de escolarização? 

Mas antes de pensarmos essas questões, é preciso contextualizar do que se trata, afinal, a 

Tertúlia Literária Dialógica. 

A TLD é uma atividade cultural e educativa baseada na leitura coletiva e dialógica dos 

clássicos da literatura universal, na qual “os participantes não apenas interpretam aquilo que o 

autor ou a autora quis dizer, mas compartilham compreensões e experiências do mundo da vida, 

descolonizando o conhecimento” (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 132). Assim, a 
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ideia da atividade não é fazer a análise de uma determinada obra, mas sim, proporcionar espaços 

de reflexão e diálogo a partir das diferentes interpretações que são disparadas a partir de um 

mesmo livro. A riqueza desta atividade, portanto, está nos sentidos que extrapolam para além 

do que está escrito no livro, e se constroem nas diferentes contribuições que os/as participantes 

compartilham ao dialogar sobre suas compreensões do que foi lido. 

Na TLD se leem somente os clássicos da literatura universal e um dos principais motivos 

para essa leitura é que estas obras refletem com grande qualidade e profundidade temas 

humanos (fome, pobreza, amor, amizade, raiva, etc.) que são universais, independente da 

cultura ou da época. Além disso, a escolha dos clássicos para a atividade se dá pela 

democratização ao acesso a esse tipo de obra, bem como descontruir muros culturais colocados 

pelos discursos dominantes e excludentes de que os clássicos são reservados apenas para a 

“elite” que detém um longo saber acadêmico para ler tais obras “complexas”.  

Outra característica fundamental que diferencia a TLD de outras atividades de leitura é a sua 

base teórico-metodológica: o conceito de aprendizagem dialógica (FLECHA, 1997), que diz 

respeito a uma maneira de conceber não só a aprendizagem, mas também as interações. Os sete 

princípios que pautam esse conceito são: diálogo igualitário, inteligência cultural, transformação, 

dimensão instrumental, criação de sentido, solidariedade e igualdade de diferenças. 

É possível afirmar que só é TLD, se a atividade é inspirada pelos sete princípios acima 

citados. Do contrário, o que existe nas escolas e em outros espaços são outras práticas de leitura, 

que são totalmente válidas e importantes em determinados contextos. No entanto, diante da 

perspectiva de leitura que assumo na pesquisa, a TLD e a aprendizagem dialógica se apresentam 

como espaço-momento-possibilidade para o desenvolvimento da leitura como experiência de 

formação (LARROSA, 2010) ancorada nos clássicos.  

 

Aquilo que é clássico sobre o clássico 

 

Desde a origem dos contornos literários que a palavra assumiu, os clássicos são 

destacados, principalmente, pela sua qualidade perene. Há um consenso de que as obras 

clássicas são aquelas que continuam tendo importância e relevância na sociedade e na cultura 

mesmo passado seu contexto de surgimento. São obras que tratam com grande qualidade e 

profundidade temas inerentes ao ser humano e, por isso mesmo, são universais 

independentemente da cultura e da época.  

Se por um lado existe a concordância em relação às características de referência e 

permanência dos clássicos, por outro, a discussão em torno dos critérios de definição de uma 

obra clássica é um campo de disputas. Bloom (1994), ao eleger os cânones da literatura 

ocidental, o faz pelo campo crítico literário-estético e tece uma crítica aos que defendem a 

abertura deste rol clássico baseado em argumentos num viés mais político. Vemos, portanto, 

que os critérios de seletividade para que uma obra seja considera clássica, tem sido disputado 

por forças “artísticas-estéticas” de um lado e, “políticas-ideológicas”, por outro.  

Entendendo que, se adentrarmos esse campo, acabaremos por entrar numa discussão 

muito mais profunda que envolve aspectos de outras ordens (políticas, ideológicas, culturais, 

literárias, etc.) e que excedem as margens deste trabalho. O que é importante pontuar, no 

entanto, é que o acesso às obras clássicas é direito de todas as pessoas; a privação delas é que 

se torna uma atitude elitista. 

Dito isso, para a construção da noção do que é um clássico que atenda as perspectivas 

desse estudo, recorremos a Italo Calvino (1993) e suas quatorze propostas de “Por que ler um 

clássico”. O modo como o autor constrói proposições de definição de clássico muito mais pela 
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relação que se estabelece entre esse tipo de obra e o leitor do que efetivamente uma lista de 

autores/livros, é a razão de nos referenciarmos em sua obra.  

É, portanto, nesta relação entre livro clássico e leitor, e também na tentativa de construir 

uma noção do que é um clássico baseada na perspectiva de uma leitura como experiência de 

formação, é que demos atenção especial ao momento de escolha do livro a ser lido na TLD. 

Isso porque, sendo os/as próprios/participantes os/as responsáveis pela escolha da obra, poderia 

nos dar indícios do que vem a ser os “grande temas humanos” que definem esse tipo de obra, 

bem como se dá essa leitura por pessoas pouco escolarizadas. Assim, o clássico nesta 

compreensão, está intrinsicamente relacionado ao sentido produzido do livro no leitor. 

 

Na busca de indícios 

 

A escolha do livro que foi lido durante a TLD consistiu na primeira etapa do 

desenvolvimento da atividade na escola e foi feita coletivamente com os/as alunos/as. 

Participaram da pesquisa 9 mulheres e 7 homens com idades que variavam de 18 a 74 anos. Em 

relação à escrita e a leitura dessas pessoas, alguns estavam alfabetizados/as, outros em vias de, 

e ainda havia dois no grupo que era a primeira vez que frequentavam a escola. De uma forma 

geral, essa era a turma que se apresentava a mim: um grupo de pessoas que estavam retomando 

ou mesmo iniciando o processo de escolarização e se lançaram ao desafio de participar de uma 

atividade de leitura de clássicos. 

Primeiramente, fiz uma pré-seleção dos livros clássicos existentes na biblioteca da escola. 

Naquele espaço, onde os livros eram classificados por anos/turmas, o primeiro movimento, 

assim como a bibliotecária me indicou, foi dirigir-me às duas estantes em que uma etiqueta 

indicava “EJA”. Nessas estantes, percorri os olhos por todas as prateleiras, a fim de encontrar 

os clássicos. Foi uma busca minuciosa, obra por obra, num movimento de olhos e mãos, que 

fazia uma lista de cada título clássico que encontrava.  

Deste levantamento, reduzi a quatro obras que levaria aos/as alunos/as para que 

posteriormente fizessem a escolha: Dom Casmurro (Machado de Assis); A metamorfose (Franz 

Kafka); O quinze (Rachel de Queiroz); e A hora da Estrela (Clarice Lispector). Quais critérios 

utilizei para reduzir uma biblioteca a essas quatro obras? O que pautou minha escolha por esses 

livros? Qual é a ideia de clássico que fomento e que reflete na escolha desses autores?  

Num primeiro momento pensei em selecionar obras que tivessem em grande quantidade 

na biblioteca; era indispensável que se considerasse a disponibilidade do livro e o próprio 

acesso, uma vez que a materialidade do livro era um elemento importante na pesquisa. Porém, 

essa ideia logo foi abandonada, considerando que “o seu clássico é aquele que não pode ser-lhe 

indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele” 

(CALVINO, 1993, p. 13). Assim, esta seleção não poderia ser pautada apenas pela quantidade 

de livros existente na biblioteca; não deveria estar ligado a um número, mas sim, aos sentidos 

produzidos pela leitura e, por isso mesmo, a escolha das obras já mencionadas. 

Portanto, nesta pré-seleção houve um movimento de sentido em torno do que se configura 

uma obra clássica, partindo de certos critérios universais e também do que é um clássico nas 

minhas leituras. E este movimento continuou quando levei estas obras para que os/as alunos/as 

escolhessem qual livro gostariam de ler na atividade. E escolheram... Queriam ler e dialogar 

sobre Dom Casmurro.  

Se antes as perguntas dirigiram-se a mim quanto à escolha pelas quatro obras dentre tantas 

outras, as mesmas perguntas passavam a ser feitas para a seleção que esses/as participantes 

fizeram. O que pautou a escolha de Dom Casmurro? 
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Antes de pensar na resposta a essa questão, é importante descrever como foi feita essa 

seleção. Levei as quatro obras para os/as alunos/as, fazendo um resumo de cada uma, bem como 

um breve comentário sobre cada autor/a. No momento em que fazia um “resumo” de Dom 

Casmurro, tomando certo cuidado em não acabar contando a história, a professora da turma, 

leitora deste livro também, colocou sua opinião sobre a obra e destacando o fator “instigante” 

no final da história. A colocação da professora, referência da turma, pode ter sido determinante, 

já que a escolha pela obra de Machado de Assis foi unânime, justificada pelos/as próprios 

alunos/as que estavam ávidos pelo final da história.  

Diante disso, constatamos que o momento de seleção da obra nos apresentava os 

primeiros indícios sobre os temas de interesse e critérios que jovens e adultos utilizam na 

escolha de um clássico. Porém, uma ideia mais clara sobre o que viria a ser um clássico para 

tais participantes, foi observada ao longo dos encontros do desenvolvimento da atividade, cuja 

leitura compartilhada e dialogada apresentou quais temas são importantes de serem discutidos: 

religião, crença, amor, amizade, família, gênero, violência, infância, educação.  

São esses temas humanos que acabaram por abolir a distância do clássico quando homens 

e mulheres pouco escolarizados/as dialogaram e converteram aquela história para seu contexto, 

seu mundo de vida. Não estou falando aqui que eles/as se reconheceram em Bentinho, Capitu, 

Escobar, etc.; mas, a partir dos fios que tecem a história, pensaram em suas próprias. 

E é nesse embate de se pensarem em relação a si mesmos, em relação aos outros e à própria 

vida, que a leitura passa a ser experiência de formação. Jovens e adultos, que estão retomando o 

processo de escolarização e, semanalmente, leram, pensaram, dialogaram, compartilharam, 

argumentaram e escolheram expor suas histórias a partir da história de Dom Casmurro. 

Eis que estamos diante de uma obra clássica. 

 

Inversão da lente: critérios que pessoas pouco escolarizados/as criam para o seu clássico. 

 

O que a opção pela leitura de Dom Casmurro em detrimento dos outros livros na atividade 

de TLD pode indiciar sobre o que vem a ser um clássico para pessoas pouco escolarizadas? 

Mais do que respostas a essa pergunta, o que se propõe nesse estudo é a inversão da 

“lente” da abrangência, muitas vezes não tão consensuais em torno dos critérios definidores em 

torno de uma obra clássica, para os critérios que determinado grupo de leitores constrói sobre 

o seu clássico (CALVINO, 1993).  

A proposta de inversão da lente não significa, de modo algum, suprimir ou excluir os 

critérios que definem um clássico. Não significa uma abertura leviana para que se diga qualquer 

coisa em torno destas obras literárias que se caracterizam pela referência e permanência. 

Inverter a lente significa um olhar atento aos aspectos que leitores/as – nesse caso pessoas pouco 

escolarizadas que estão retomando o processo de escolarização – criam em relação a uma obra 

que, historicamente, tem sido relegada apenas a uma parte da população.  
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KAFKA E OUTROS: DA (IM)POSSÍVEL MORTE, ESPELHOS-ESCRITOS-

INVENÇÕES 

 

Artur Rodrigues Janeiro1 

 

Ela sorri, ela diz que é a primeira vez, que ela não 

sabia antes de encontrá-lo que a morte podia ser 

vivida. 

Marguerite Duras 

 

Esta escrita nasce de uma leitura, no entanto, não de uma leitura qualquer. Breve 

suspense. A partir de uma leitura inicial, um desfi(l)amento de outras tantas leituras ganha 

espaço e, consequentemente, uma trama de referências a se perder de vista me coloca, leitor-

escritor que sou, em constante espaço-outro. Assim, por aqui, desejo navegar: “o navio é a 

heterotopia por excelência. Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a espionagem 

ali substitui a aventura e a polícia, os corsários.” (FOUCAULT, 2009c, p. 422). A saber, esta 

escrita nasce da leitura do conto “Um sonho”, de Franz Kafka (1994), e se propõe enquanto 

aventura por entre possibilidades do pensar a vida, a imaginação e a morte. Prossigo, navego... 

... “porém já estava no cemitério. Havia ali caminhos muito artificiais, de uma sinuosidade 

pouco prática” (KAFKA, 1994, p. 53). Por aqui, (des)continuidades de traços, contornos de 

letras, de diálogos. Por isso mesmo, encontros. Encontro-me com excertos da obra de Kafka, 

mas também de tantos outros: Michel Foucault, Marguerite Duras, Jorge Luis Borges. 

Encontro-me, ainda, com silêncios florescidos tardiamente, com veios de escolhas-linhas que 

me levarão a um único ponto final ainda ser forjado. Por aqui, enalteço as (des)continuidades 

de esperas que habitam as fissuras dos entre-palavras e das entrelinhas, portanto, eis 

 
escrita tornada saber (e o saber tornado escrita) [...], um meio de impelir o 

homem em direção aos seus limites, de acuá-lo até o intransponível, de colocá-

lo o mais perto possível daquilo que está mais longe dele. [...] Tenho a 

impressão de que essa abolição da divisão entre saber e escrita foi muito 

importante para a expressão contemporânea. Estamos precisamente em um 

tempo em que o escrever e o saber estão profundamente embaralhados 

(FOUCAULT, 2009d, p. 244). 

 

O que estaria ao término dessa distância, fértil num intransponível a ser superado? 

Também ao término desta escrita-leitura, desta produção? O quê estaria se não a possibilidade 

de ocorrência, ou mesmo de existência, do próprio homem estendido-entendido em projeto-

projétil de suas ações? Feito volátil dardo lançado das bordas da finitude conhecida do espaço 

– da finitude do suposto espaço conhecido –, como demonstrado-questionado por Giordanno 

Bruno (1983)? Semelhantemente, pode-se questionar: de onde fala a vida? essa voz de ficção? 

Prossigo, navegando pela linguagem... 

Atentar-me-ei à questão dos limites, também e por isso mesmo, das fronteiras. Josef K., 

o personagem do conto de Kafka, tão só, tão eu, tão você, leitor(a), dissolve-se, dissolve-nos, 

solubiliza toda e qualquer diferença existente entre nós, feito manancial, feito “matéria 

desagregrável, de misterioso tempo” (BORGES, 1982, p. 49), e tarda a perceber-se em 

intransponível situação, em/de espantoso limite-fronteira: 
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Enquanto ainda dirigia o olhar para a distância, viu de repente no caminho o 

mesmo túmulo ao seu lado, na verdade já quase atrás. Saltou rápido sobre a 

relva. Uma vez que, sob o pé que saltava, o caminho seguia o seu curso 

desabalado, ele vacilou e caiu de joelhos justamente diante do túmulo. Atrás 

deste estavam dois homens levantando no espaço entre ambos uma lápide 

(KAFKA, 1994, p. 53) 

 

Onde estamos? Se não em uma trama “do será, do é e do foi”, (d/n)esse rio “pelo qual 

corre o Ganges?” (BORGES, 1982, p. 49). Como estamos se não movediços por entre as 

[de(com)]posições de si que o próprio vale da Vida permite ao rio de todos os últimos dias 

escavar em nós mesmos? Sulcos, fissuras... Navego. Retomarei tal profundidade. 

Apesar de uma aparente impossibilidade de todo e qualquer ser vivo (re)conhecer o leito 

da sua própria morte, seu repouso de vida, eis que o pensamento alcança tamanha encenação, 

devaneio, inclusive sonho. É pela imaginação que se torna possível iniciar o extravazamento de 

toda e qualquer condição humana. Da busca pelo leito que se procura (re)conhecer, silenciada 

a metáfora do rio, seria possível perceber os sulcos que a própria Vida escava nos tempos e nos 

quais a morte parece ser seu cultivo mais exigente? Ou, perceber-se-iam os sulcos que o Tempo 

escava nos campos da Morte, semeando vidas? Quem saberá dizer? 

Semelhantemente, um autor reconhece o leito-lauda e as sentenças-pautas que seus pontos 

finais mentem morrer, suas vírgulas fazem respirar e suas reticências prometem ressuscitar? 

Assenta-se sobre a superfície da lápide, desta lápide, feito escrita que percorre o mundo e o é 

em potência de imprevisibilidade, a assinatura de inominável instância desconhecida, do 

esvaziamento da memória, dos confins da matéria? Assentam-se letras talhadas a dizerem que 

ali não se diz mais nada: “Aqui jaz _____” e, assim, 

 
cada uma das letras apareceu limpa e bonita, talhada fundo e toda em ouro. 

Quando tinha escrito as duas palavras [Aqui jaz], [o artista] olhou para K., que 

estava atrás; muito ansioso pelo prosseguimento da inscrição, K. mal se 

importou com o homem, fitando somente a pedra. De fato o homem começou 

a escrever de novo, mas não pôde, havia algum bloqueio, deixou baixar o lápis 

e se voltou outra vez para K. (KAFKA, 1994, p. 54) 

 

No entanto, é um artista, aqui autor, quem está a observar, encantado, a própria morte que 

se lhe apresenta em tamanho requinte ornamentado, também artisticamente. Lemos, portanto, 

o quê um morto, K., relata; o quê a suspensão da sua vida, não privação, faz despregar do olhar 

enquanto incerta bruma de experiência. Nesse sentido, recordo um excerto de Foucault, o qual 

me convida a pensar que em Kafka 

 
O olhar que observa se abstém de intervir: é mudo e sem gesto. A observação 

nada modifica; não existe para ela nada oculto no que se dá. O correlato da 

observação nunca é o invisível, mas sempre o imediatamente visível, uma vez 

afastados os obstáculos que as teorias suscitam à razão e a imaginação aos 

sentidos [...], a pureza do olhar está ligada a certo silêncio que permite escutar. 

(FOUCAULT, 1977, p. 121) 

 

Dizer que o olhar não intervém não é anulá-lo em sua potência, mas alocá-lo na potência 

de um vir a ser que se está sendo desde o começo da escrita ou mesmo antes – é “não intervir” 

no sentido de “ser a intervenção”, uma torrente de acontecimento(s). Disso, o olhar pensado 

enquanto abstenção de intervenção passa ser ele próprio um momento e campo-fonte de 

fervilhantes intervenções de/a todos que o realizam, que o buscam e o tangenciam – todos que 
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embarcam nos lampejos do autor, permitindo ofuscar a própria visão com tudo aquilo exterior 

aos controles da autoria e sua assinatura. Talvez seja por isso mesmo que não importa, também 

não se pode precisar, o assombro fomentado por aquilo que nos chega aos olhos, seja de 

(in)certa (in)visibilidade, ausência ou desconhecimento. Eis – pode ser – apenas mais uma nau 

em mares revoltos de medos e inseguranças, em tempestade propulsora, criadora... 

A partir desses apontamentos, seria limite da/à Arte a morte do artista, do autor? Ou mote, 

até mesmo fonte de inspiração e criação? Se por um lado pode-se dizer que todo registro, 

qualquer letra-incisão, é resistência e memória que se abraçam, é necessário buscar 

compreender que 

 
essa relação da escrita com a morte também se manifesta no desaparecimento 

das características individuais do sujeito que escreve; através de todas as 

chicanas que ele estabelece entre ele e o que ele escreve, o sujeito que escreve 

despista todos os signos de sua individualidade particular; a marca do escritor 

não é mais do que a singularidade de sua ausência; é preciso que ele faça o 

papel do morto no jogo da escrita. Tudo isso é conhecido; faz bastante tempo 

que a crítica e a filosofia constataram esse desaparecimento ou morte do autor. 

(FOUCAULT, 2009b, p. 269) 

  

No entanto, o quê ou quem traça, retraça, até mesmo se engraça, com o bloqueio do artista, 

com o bloqueio do autor e de seu personagem, se não o próprio viver e(m) suas fronteiras-

transformações que também sou? Se não a indistinção das possibilidades de quem quer se seja? 

K., em seu sonho, se aproxima de um ver-se morto, já ajoelhado em seu próprio túmulo, curioso 

por sua lápide. No entanto, não havendo morto capaz de ver, nem corpo que insista em 

permanência ou personagem que persista seguramente além da frase, o conto de Kafka, 

versando sobre a morte, espelha a vida; ainda, o mesmo conto, versando sobre um viver de um 

morto, espelha a morte. Acerca desse espelhamento e retomando a questão do olhar-

intervenção, peço licença a(o) leitor(a) para compartilhar outro excerto de Michel Foucault, 

ainda que extenso: 

 
No espelho, eu me vejo lá onde não estou, em um espaço irreal que se abre 

virtualmente atrás da superfície, eu estou lá longe, lá onde não estou, uma 

espécie de sombra que me dá a mim mesmo minha própria visibilidade, que 

me permite me olhar lá onde estou ausente: utopia do espelho. Mas é 

igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente, e 

que tem, no lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do 

espelho que me descubro ausente no lugar em que estou porque eu me vejo lá 

longe. A partir desse olhar que de qualquer forma se dirige para mim, do fundo 

desse espaço virtual que está do outro lado do espelho, eu retorno a mim e 

começo a dirigir meus olhos para mim mesmo e a me constituir ali onde estou: 

o espelho funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna esse 

lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo tempo 

absolutamente real, em relação com todo o espaço que o envolve, e 

absolutamente irreal, já que ela é obrigada, para ser percebida, a passar por 

aquele ponto virtual que está lá longe. (FOUCAULT, 2009c, p. 415) 

 

Assim, “Um sonho” espelha potencialmente a mais primeva condição humana: a de ser 

vivo, de ser vivente que morre, de morrente que vive, de morrer em vida. Ainda, penso que para 

se conseguir tamanho espelhamento não se trata exclusivamente, ou até mesmo exaustivamente, 

de apenas uma escolha minuciosa de palavras. Talvez, a estratégia (ou seria técnica?) explorada 
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por Kafka resida mais na elaboração de um conto que se embrenha por entre tantos espelhamentos 

não refletores de calma objetividade alguma, do que na precisão das palavras. São relações de 

contato, de toques, que estão colocadas a favor do desenvolvimento e manutenção da sua própria 

invenção, de seu próprio conto: sonho e realidade se tocam, o ver-se quando não se vê, quando 

não se deveria ver, passa a tocar e se debruçar sobre a impossibilidade do ver, atribuindo-lhe uma 

roupagem que a destitui enquanto tal, mas não a abandona em ressignificação; ainda, toca-se o 

dormir quando se está acordado em sonho para se despertar ao sono dos sonos. Assim, Kafka 

enquanto K. não lida apenas com metáforas: se permite que a construção literária opere 

(em/enquanto) uma sucessão de metamorfoses nas quais se é (im)possível morrer, bem como 

discernir com tranquilidade alguma o quê se é e o como se está. Disso, turvam-se as águas, os 

contornos das costas; navego em partida pelo “indestrutível núcleo da noite colocado no coração 

do dia” (FOUCAULT, 2009d, p. 244). Desejo... 

Semelhantemente a esse “efeito Kafka”, é possível encontrar também em Marguerite 

Duras (1984) uma fusão (do tipo) vida-(e)-morte: 

 
Você não olha mais. Você não olha mais nada. Você fecha os olhos para se 

reencontrar na sua diferença, na sua morte. Quando você abre os olhos, ela 

está ali, sempre, ela está ainda ali. Você volta para o corpo estrangeiro. Ele 

dorme. Você olha para a doença da sua vida, a doença da sua morte. É nela, 

no corpo dela adormecido, que você a olha. [...] Você olha o local do coração. 

Você acha a batida diferente, mais distante, a palavra lhe vem: mais estranha. 

Ela é regular, parece que não deveria nunca parar. [...] Você descobre que ali, 

nela, se fomenta a doença da morte, que é essa forma diante de você 

desdobrada que decreta a doença da morte. (DURAS, 1984, p. 36; grifo meu) 

 

Recorrer, neste fim de aventura, a Duras é questionar toda e qualquer regularidade que 

não para, que não para pois é tentativa constante de irregularidades, de desassossego, seja da 

vida, da morte ou da doença; seja em tons poéticos ou voltado ao desenvolvimento dos 

labirintos que tantos espelhamentos hospitaleiros produzem (BORGES, 1989), conjugando 

fractais de fugas do olhar, de olhares que não cessam – engana-se aquele que se vê fechado pelo 

labirinto; só o conhece quem se aventura pelas aberturas que o compõem. Assim, que neste 

movimento infinito de conceitos (DELEUZE & GUATTARI, 1997), bem como da linguagem 

(FOUCAULT, 2009a), a criação seja mergulho insustentavelmente suave, nem por isso não 

desesperador, tal como o que conduziu K. e Kafka a fazerem da terra uma não-resistência, 

território, e de toda profundeza impenetrável, uma zona de acolhimento até então impensável, 

possibilidade de reexistência. 

Ainda avistando muitas palavras e coisas não ditas, atraco... 

 

Referências 

 

BORGES, J. L. Heráclito. In. ______. Nova antologia pessoal. Trad. Rolando Roque da Silva. 

São Paulo: DIFEL, 1982. 

 

BORGES, J. L. La pesadilla. In. ______. Siete noches. Argentina: Emecé Editores, 1989. 

 

BRUNO, G. Sobre o infinito, o universo e os mundos. Trad. Helda Barraco. São Paulo: Abril 

Cultural, 1983. 

 



KAFKA E OUTROS: DA (IM)POSSÍVEL MORTE, ESPELHOS-ESCRITOS-INVENÇÕES 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.535-539, SET.DEZ.2016 539 

DELEUZE, G; GUATTARI, F. O que é a filosofia? Trad. Bento Prado Jr.; Alberto Alonso 

Muñoz. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997. 

 

DURAS, M. A doença da morte. Trad. Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Taurus, 1984. 

 

FOUCAULT, M. A linguagem ao infinito [1963]. In. ______. Estética: literatura e pintura, música 

e cinema. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009a. 

 

FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1977. 

 

FOUCAULT, M. O que é um autor? [1969]. In. ______. Estética: literatura e pintura, música 

e cinema. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009b. 

 

FOUCAULT, M. Outros espaços [1984]. In. ______. Estética: literatura e pintura, música e 

cinema. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009c. 

 

FOUCAULT, M. Um nadador entre duas palavras [1966]. In. ______. Estética: literatura e 

pintura, música e cinema. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2009d. 

 

KAFKA, F. Um sonho [1914]. In. ______. Um médico rural: pequenas narrativas. Trad. 

Modesto Carone. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 



 

 LINHA MESTRA, N.30, P.540-545, SET.DEZ.2016 540 

VIDA-(E)-TEXTO, MOVIMENTOS (IN)FINITOS 

 

Artur Rodrigues Janeiro1 

 

Nunca recusei à minha fecunda e elástica 

imaginação os mais rigorosos procedimentos de 

pesquisa. 

Salvador Dali 

 

Chegou o instante de aceitar em cheio a misteriosa 

vida dos que um dia vão morrer. 

Clarice Lispector 

 

Advertência 

 

Vou contar, revelar logo menos a(o) leitor(a), que este texto é uma experimentação. É, 

também, um estudo que, neste caso, explora ensaios de (uma mesma) escrita, de exposição de 

pensamentos que se emaranham por entre literatura-e-ficção-e-vida-e-escrita-e-... . Desejo que 

seja entendido por “ensaio” a possibilidade de começos e recomeços, de idas e vindas, voltas 

que nem sempre chegam onde se esperava chegar. Esperas que também nem sempre volteiam. 

Se pensada uma técnica, talvez, uma “estratégia” de produção textual, deste texto, pode-

se encontrar que aqui, para esta aventura-(da)-escrita, adotamos/produzimos aproximações, 

semelhanças, com os apontamentos que o filósofo Gilles Deleuze faz sobre Samuel Beckett. 

 
Beckett levou ao mais alto grau a arte das disjunções inclusas, que já não 

seleciona, porém afirma os termos disjuntos através de sua distância, sem limitar 

um pelo outro nem excluir o outro do um, esquadrinhando e percorrendo o 

conjunto de toda possibilidade. [...] Diferente dos procedimentos de Luca, o de 

Beckett consiste no seguinte: ele se instala no meio da frase, faz a frase crescer 

pelo meio, acrescentando partícula a partícula (que desse, esse isso aqui, longe ali 

lá longe quase quê...) para pilotar um bloco de um único sopro que expira (queria 

crer entrever quê...). (DELEUZE, 1997, p. 126)  

 

Além disso, optou-se por parágrafos relativamente extensos em relação ao 

desenvolvimento das ideias neles presentes. Apesar disso, a/o leitor(a) notará que os parágrafos 

estão compostos por orações que em sua maioria são curtas – tratam-se de ramificações 

encadeadas de ideias, de muitas aberturas-possibilidades de/a pensamentos-outros. Assim, 

prezada/o leitor(a), perca-se. 

 

Convite à/ou tentativa primeira 

 

Ali, na curva do rio, na quebrada da esquina, no descompasso da espera, da esperança(!), 

também da surpresa, na propulsão do choro ou do riso, nas dobras do possível, nas desdobras 

impossíveis de tudo, nas propriedades do nada, nas redobras ao infinito, na duração do silêncio, 

no também, no ou e no aqui, parece habitar um texto, por vir, vindo, parece haver vida, vinda 

do, vinda da... deste movimento. Vida e texto em movimentos, movimentação. Vida, “palavra 

linda, orgânica, sestrosa, pleonástica, espérmica, duróbila” (LISPECTOR, 2013b, p. 13). Texto, 
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“todo atravessado de ponta a ponta por um frágil fio condutor – qual? o do mergulho na matéria 

da palavra? o da paixão? Fio luxurioso, sopro que aquece o decorrer das sílabas” (LISPECTOR, 

2013a, p. 51). Este escrito, este texto, é um ensaio de vida. Num ensaio, o que se ensaia é uma 

encenação; encena-se algo a ser apresentado, ensaiando-o. Eis uma quase obviedade, dessas 

que se voltam para uma apresentação que se apresenta, para uma encenação encenada e, no 

entanto, para uma verdade oculta. Neste caso, encenam-se ideias, pensamentos inéditos. O 

"como?", ao menos um possível, se volta ao pensar "estilo", como "parte obscura, ligada aos 

mistérios do sangue, do instinto, profundidade violenta, densidade de imagens, linguagem de 

solidão na qual falam, cegamente, as preferências de nosso corpo, de nosso desejo, de nosso 

tempo secreto e fechado a nós mesmos" (BLANCHOT, 2005, p. 301). Por isso mesmo, o estilo, 

aqui, se volta à estratégia, sedução; talvez a técnica, não somente em conceito, também esteja 

embrenhada estrategicamente. Experimentação. Primeiro fim. Continuar esta escrita deveria 

recorrer à realização de um novo parágrafo, no entanto, o que fazer com esta incerta teimosia, 

teimosa insistência? Persistência? Ilusão dinâmica do estático. O que fazer? Qual próxima 

palavra? Ponto? Por que (re)começar? 

 

Tentativa segunda 

 

Embaraçar palavras e embaçá-las. Começo, recomeço, mas também continuo. Salvador 

Dali teve um diário que ganhou, inclusive, título. Hoje, “Diário de um Gênio” não é mais um 

diário. Tornar-se livro livrou-o e, com isso, borram-se conceitos de escrita, conceitos na escrita 

da escrita. Mesclam-se forma e/com conteúdo, gêneros também. Novamente, conceitos. 

“Chafarrinada, chafarrinada, chafarrinada, [...]”, repete Dali (1989, p. 188) por quatro vezes. E 

eu, também. Ou quase. Conheço todo o livro e nada me garante que a/o leitor(a) também. A 

repetição, então, salutarmente entra em crise. 

 
[...] nessa relação da linguagem com a sua infinita repetição uma mudança se 

produziu no fim do século XVIII – quase coincidindo com o momento em que 

a obra de linguagem se tornou o que ela é agora para nós, ou seja, literatura. 

[...] O espelho ao infinito que toda linguagem faz nascer assim que ela se 

insurge verticalmente contra a morte, a obra não o tornava visível se rechaçá-

lo: ela colocava o infinito fora dela mesma – infinito majestoso e real do qual 

ela se fazia o espelho virtual, circular, rematado em uma bela forma fechada. 

(FOUCAULT, 2009, p. 52) 

 

Além disso, a supressão que sucede a “chafarrinada” guarda em si um misterioso que cair 

nas malhas de um por vir, reticência alguma será capaz de indiciar com certezas quaisquer a 

sua profundidade imaginativa. “Quatro ou três vezes?” passa a ser um questionamento 

desnecessário, uma vez que com ou sem o “também”, eis que surge o “quase” de onde as 

diferenças emergem e se lançam. Para onde? Aos mundos do mundo. Nem o surrealmente 

mencionado borrão [chafarrinada] é o mesmo – visto que uma única escrita não bastou. Assim, 

estou borrando a(s) intenção/ões desses borrões, suas fronteiras intencionais, transitando nessa 

noite, nesse obscuro tempo(-conceito) de diferenças e repetições. Turvando-me com literatura 

e filosofia, não sei se deveria citar Deleuze (2006) ou Jorge Luis Borges (1982) para o “luar” 

anterior, de différence et répétition. Turvado, o autor se reconhece neste texto que também se 

debruça sobre si mesmo? “Turbulenciado”, o autor sabe onde está? e onde está/estão a(s) 

dobra(s) desse deleitoso debruçar? ele, autor, deseja saber? deseja dizer? Essa noite é alta! 
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Um ou outro vaga-lume tornava mais vasta a escuridão. [...] Suspirou com 

cuidado e finalmente olhou em torno. A noite era de uma grande e escura 

delicadeza. [...] O que o guiava no escuro era apenas a própria intenção de andar 

em linha reta. [...] Só descobriria aonde se delineava o horizonte quando o dia 

raiasse e dissolvesse as brumas. Como a escuridão ainda se mantinha tão colada 

aos olhos inutilmente abertos, terminou por [...] (LISPECTOR, 1992, p. 5-8) 

 

... questionar: esta “tentativa segunda”, então, (não) seria uma repetição? Esta experimentação 

é da ordem da imprecisão e da imprevisibilidade, por isso mesmo, nega-se enquanto ordem alguma. 

Objetiva-se tal alcance-negação com esta produção. Ela escapa; ela é o que escapa e o quê não é 

por poder estar desconhecida. Ela, assim, pretende ser uma escrita que opera sobre uma 

automanutenção de esvaziamento próprio Esta experimentação-escrita, fragmentável, fragmentada, 

se revela feito agrupamento de detritos. O espaço-volume intersticial (de “vazio”) não é, então, 

maior do que o granular-letrado? Também, “detrito-me” se possível (verbo). “Detritus”, de Samuel 

Beckett (1978), com sua “Das posições”. No entanto, falaria (em) deposições, sobre os lugares em 

que a vida (o)corre, escorre, trupica, quica, nem sempre – quase nunca – tranquilamente. Neste 

texto, por exemplo. Acompanhar, ao menos tentar, esses saltos, estes saltos entre orações, consiste 

numa tremenda aventura à imaginação do/a leitor(a). "O 'salto' é imediato, mas o imediato escapa 

a toda verificação. Sabemos que só escrevemos quando o salto foi dado, mas para dá-lo é preciso 

primeiro escrever, escrever sem fim, escrever a partir do infinito" (BLANCHOT, 2005, p. 305) 

Imagino se tivesse dito-as [as deposições]. Mas, e agora, se desejar dizê-las? Refaço(-

me). Chamo a/o leitor(a) de volta. No entanto, já disse que “falaria” e que, por isso mesmo, não 

disse. Novamente, então, necessito terminar, ao menos fechar este ponto da escrita antes que 

este novo incomodo, essa mudança/ajuste de rota, aflore ainda mais. Portanto, não mesmo fim, 

embora pensá-lo “outro” e “novamente” em proximidade mútua não me situe em harmoniosa 

vizinhança. (Re)experimenta(n)do, fim. 

 

Tentativa terceira 

 

Grãos de areia. Grãos de letras. Letras-grãos. Palavrão de palavrinhas. De grão em grão, 

deposição de vida, movediça. Terceira vez em que a vida insiste em escapar, fugir. “Movediça” 

é a imprevisível palavra da vez. Se pudesse não teria colocado-a. Se a enfrentasse, remover-

lhe-ia para nem mesmo ter trazido tal mesóclise. No entanto, movediça que a vida é, teria como, 

ser vivo que sou, não ser movediço também? Hei de me compreender fundido neste e a este 

objeto-objetivo em... .  

 
Olhado novamente e mais uma vez de forma semi-inconsciente, com a mente 

que pensava em algo mais, qualquer objeto se mistura tão profundamente ao 

conteúdo do pensamento que vem a perder sua forma verdadeira e se 

recompõe de modo um tanto diverso numa forma ideal que assombra o cérebro 

quando menos se espera. (WOOLF, 1992, p. 98) 

 

Eu, autor, não-John – o personagem de “Objetos sólidos”, de Virginia Woolf –, mas sim, 

o “dispositivo”, por vezes opaco, por vezes translúcido, que desencadeia todo o 

desenvolvimento do conto, as ações de John, seu viver. Eu, enquanto reverberação infinita de 

sentidos que, por vezes e inclusive, são contraditórios. A partir disso, ao nível de proporcionar 

uma melhor compreensão, Eu, também, 
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[...] uma gota pesada de matéria sólida – e aos poucos desalojou um grande 

cubo irregular e o trouxe à tona. Desprendendo a camada de areia, apareceu 

um matiz verde. Era um pedaço de vidro, espesso a ponto de parecer quase 

opaco; o macio atrito do mar desbastara quase por inteiro qualquer ponta ou 

forma, de modo era impossível dizer se ele fora de uma garrafa, copo ou 

vidraça; apenas um pedaço de vidro, quase uma pedra preciosa. Bastaria 

prendê-lo num aro dourado, ou perfurá-lo com um arame para que se 

transformasse em jóia [...] (WOOLF, 1992, p. 97; grifos meus) 

 

Eu, essa indefinição vítrea de matéria, também solidamente líquido, volátil, pois 

sustentavelmente efêmero; matiz de instantaneidades, instantâneo “objeto compacto, 

concentrado, definido em relação ao mar ambíguo e à nebulosa praia” (WOOLF, 1992, p. 97) 

– recônditos do mundo, zonas de contato, de precisa imprecisão. Repito, em meio a estas 

palavras in tensão: “hei de me compreender fundido neste e a este objeto-objetivo em...” 

movimentos, aberrantes movimentos que 

 
[...] nos arrancam de nós mesmos, segundo um termo que retorna com 

frequência em Deleuze. Há algo “forte demais” na vida, intenso demais, que 

só podemos viver no limite de nós mesmos. É como um risco que [...] ela 

permite atingir, ver, criar, sentir através dela. A vida só passa a valer na ponta 

dela própria. Quid vitae? (LAPOUJADE, 2015, p. 22) 

 

Respondo: de vidro, "vidramento", objeto cortante, que faz sangrar, aflorar o pulsar; de 

vidro, objeto polido, gema-gota de areia, livramento. Também de mar e dos seus turbilhões: 

mar-areia, “marareia”, maresia, este natural aerossol (textual). De pulverizações-outras: sólido-

fluido, de fluidez que escapa ao controle dos vivos enquanto a Vida não escapa ao pó, energia; 

vidro feito palavra, estilhaço contornado, sutil. De cacos, de (des)continuidades não somente 

de (um) si. Fissuro... Debruçando dúvidas sobre a relação do compacto-concentrado com o 

descompact(ad)o-des(con)centrado. Fraturam-se as palavras em vários eixos de núcleos 

periféricos. A leitura, de toda a escrita aqui presente/proposta/produzida, oscila. 

 

Des-contínu’ação à terceira 

 

... feito feixe de luz que irrompe na escuridão. Ardor. Não se trata de uma lógica vã de 

uma mera confusão de sentidos de e entre palavras. A nitidez é de alguma importância não 

primária. Não é necessário retomar/retornar os/aos borrões. Aqui, eis uma escrita-borrão, uma 

correspondente à técnica artística empregada por Diego Velázquez em seu quadro Las Meninas 

(1656), por exemplo. No entanto, se há uma iluminação que incide, há de ocorrer uma sombra 

que se projeta. Ações: "vida [que] procura ganhar da morte em todos os sentidos da palavra 

ganhar, e em primeiro lugar, no sentido em que (...) joga contra a entropia crescente" 

(CANGUILHEM, 2009, p. 107). Dizer que o texto vive, então, é jogar com organizações de 

diferenças, de diferenciais, logo, constantes auto-desorganizações. 

 

À margem de dois movimentos ou à guisa de in-conclusão  

 

Das margens onde habitam os fôlegos, suspira-se, não inconfortável, mas 

insustentavelmente a permanência da/na existência. Questão de duração. 
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Que falar, escrever, que as exigências contidas nessas palavras devam cessar 

de convir aos modos de compreensão exigidos pela eficácia do trabalho e do 

saber especializado, que a fala possa não ser mais indispensável para 

entendermo-nos, isso não indica a indigência desse mundo sem linguagem, 

[...] (BLANCHOT, 2005, p. 297) 

 

mas, sim, a não compreensão do silêncio enquanto expressividade, ainda que muda, se 

preferirem; ainda que, por exemplo, expressão indíciária, vestígial. Semelhantemente, eis pistas 

de vida que somente um morrer cotidiano, que somente o ponto a ponto final, o linha após linha, 

pode nos conduzir a pensar, refletir – num movimento, "movitempo", em que vida e morte se 

miscigenam em mesmo invólucro de misteriosa indiscernibilidade. Nem começo, muito menos 

fim. Silencioso não-escrito do além-ponto. 
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A MORTE NÃO POSSÍVEL: DESTERRITORIALIZ-AÇÃO E LUTA SOCIAL 

 

Waldirene de Jesus1 

 

Escreve-se sempre para dar a vida, 

 para libertar a vida aí onde ela está aprisionada, 

 para traçar linhas de fuga. 

Gilles Deleuze 

 

 A morte não possível: Desterritorializ-ação e luta social 

 

Escreve-se sempre para dar a vida, para liberar a vida aí onde ela está aprisionada, para 

traçar linhas de fuga. Gilles Deleuze 

O que pode a imagem? A imagem como mais uma possibilidade de vida? Imagem e 

leitura-ação e escrita-ação e filosofia-ação? Experiment-ação. 

A imagem dança por entre territórios cósmicos, atravessa a Ciência e suas máquinas, o 

Homem e suas criações, a Natureza e seus elementos, enfim dirige-se não somente à Terra ou 

ao Sol, mas ao acontecimento, experimentação da vida. 

 
A noção de território aqui é entendida num sentido muito amplo, que 

ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a etnologia. Os seres existentes 

se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros 

existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um 

espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio do qual um sujeito se 

sente “em casa”. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação 

fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto de projetos e representações nos 

quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, 

de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, 

cognitivos. (Guattari e Rolnik, 1986, p. 323) 

 

Vida como des-centro, não a vida que se opõe à morte, mas a vida que es-capa vida, 

rizoma fugas, centros temporários e independentes, a própria morte como um centro que 

prolifera vida. Experimentar o filme, suas mortes e im-possibilidades, incorporar na letra o 

ritmo que inspira e respira.  

Experiment-ação de leitura/escrita no encontro do filme “Cabra marcado para morrer”, 

de Eduardo Coutinho (1984) e o conceito de desterritorialização de Deleuze e Guatarri, como 

vontade de vida pelos sujeitos e coletividades que proliferam, ocupam e resistem nos territórios 

que incorporam a luta agrária. A opressão, a miséria e o latifúndio precarizando a vida, mas 

também uma morte que grita a (im)possibilidade de lutar e de viver fora do possível. 

Desterritorialização em Deleuze e Guatarri como desagenciamento por 

reterritorialização, afecção, passagens a outros meios-ritmos, afetos de onde decorrem 

potências e funções. A desterritorialização é sempre dupla, um verbo, ação. 

No filme “Cabra marcado para morrer”, de Eduardo Coutinho (1984), temos imagens que 

nos afectam, tocando-criando em nós músicas de uma vida precária que resiste à própria vida. 

O futuro já passou, a vida ante-cede e passa, tece-se de ventos, palavras, sons, cores, 

movimentos e também de (im)possibilidades, não há como não ser futuro, como não lutar e 

                                                           
1 UNICAMP, Campinas-SP, Brasil. E-mail: waldirenedejesus@hotmail.com. 
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como não viver. As crianças, já nascidas no futuro, ressoam no grito “não é possível” e brincam, 

voam. Pequenos Pedros. 

Pedro vive fora do possível, nas possibilidades tecidas pelos milhares de camponeses e pela 

terra. Gravadas em imagens a vida precarizada e seus gritos, marca-imagem-morte reagenciada 

numa marca-vida-im-possível que potencializa lutas sociais e cria outras funções para morte. 

A que a morte faz funcionar? O que ela afirma? O que possibilita e im-possibilita? 

Escapar a vida futura como meio de garantir um horizonte onde todos possam tecer-se na 

terra, quiça na água e no ar. Como tecer passado sem futuro? Como tecer presente sem futuro? 

Imanência. O horizonte intensifica e desintensifica nas linhas que urde. 

Acontecimentos adiantados. Um outro vitalismo, não se trata de criar vida na morte, mas 

que a vida como pura imanência é um signo e e um som e uma cor e….. Um Cosmo que povoa 

a célula de im-possibilidades, possibilidades não prováveis. Pequenos lances.  

Pequenas mortes, libertação de estratos. O organismo morre, mas Pedro não. 

Afinal o que é Pedro? Futuros paternos, liderantes e adultos? Pequenas mortes e explodem 

lobos, orquídeas, crianças, operários, índios, estudantes, guerreiros e nômades.  

Pedro é muitos, é Pai, Elisabete, Filho, Irmão, Filosofia, Decomposição, um Olho e uma 

Câmera, uma música e um animal, não há como matar uma música no refúgio do silêncio. A 

vida sempre escapa, re-fugiados em Guerra. 

O filme “Cabra marcado para morrer” é uma saída para vida e também essas escritas.  

No final Pedro não morre!  

Prestação de contas. Temos de construir passados para o Pedro vivo e ele está aqui. 

Guerras diárias, a liderança não dá mais conta e muito menos a dependência. A receita e o 

receituário não dá mais certo… Talvez devêssemos comê-los crus ou comer outra coisa, ser diverso. 

A vida falta, constrói-se na sua im-possibilidade. A vida como devir, salta entre territórios 

e é sempre menor, não há o que lhe basta sempre re-territorializa em suas criações e fugas. 

A partir das obras de Deleuze e Guatarri como “O que é Filosofia?” (1992) e “Mil-platôs” 

(1997; 1996; 1995 a e 1995 b) podemos pensar o devir enquanto movimento de 

experimentar/criar a vida, sujeitos e coletividades proli-ferando nos territórios. O devir 

movimenta entre territórios-vida, territórios-idéias, territórios-sons, territórios-imagens, 

territórios-velocidades, territorialização e desterritorialização-reterritorialização do trabalho e 

repouso e amores e protestos e indignações e... A relação com a terra e com a morte é fuga, 

foge a modelização imposta pelo capitalismo/consumismo, a luta social pode ser vista como 

fuga aos enquadramentos políticos-tiranos (GUATARRI; ROLNIK, p. 44, 1986). 

Enquanto escape, a luta social é nômade, enquanto povo assume diferentes formas, 

composições e manifestações. Como dizer se aquela obra é mais ou menos política? Em qual 

posição do mapa de afectos-políticos nos encontramos e como se faz justa? 

Elizabeth e sua justeza, ordem de palavras, justo uma expressão… “Não é possível”! 

Pedro, Elizabeth, seus filhos... não têm como passar fome, morrer, se entregar a polícia, ser 

torturado, golpeado, não há como não filmar...  Viver “não pode deixar de ser”, num corpo 

morto e “já” marcado para morrer, a-final não podemos nos esquecer que Pedro não morre.  

Pedro retorna e retorna e retorna e…, a vida inesgota, a cada retorno uma nova batalha, 

um novo passado para sustentar o porvir, o caso de um povo que resiste, futuro “não possível”. 

Linha que se forma, uma letra, um esboço, o presente como corda bamba, num lance entre 

abismos, infinitos passados e impensáveis futuros, afastando toda possibilidade que pretenda 

aprisionar a vida, ficar sem a terra ou sem lutar. 

Resistir aos e-ventos da morte e as suas conspirações, as tentativas de tirar-nos o futuro, 

provar que ele não existiu.  
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O corpo-sem-órgãos faz manter-se nas oscilações da corda bamba, torna leve o corpo em 

de-composição, a-mortece. O corpo volátil de Pedro se arrasta traçando linhas na multidão e 

ele acompanha a própria marcha fúnebre. Registra-se no campo. Lembrando Deleuze em “São 

organismos que morrem, não a vida”. 

Distanciamos do horizonte e o perdemos de vista, vemo-nos como raios, rastros de raios 

que se afetam pelo mar e pela morte, morte de Pedro.  

Muitos horizontes à espreita trazem o cansaço, a desesperança e a tristeza da morte, 

afastam nossos “entes queridos” e os deixam esquecidos, incapazes de carregarem o futuro e as 

lanternas, partem apenas para passados condicionados, condicionados à morte que encerra a 

vida e não ao esgotamento de seus formatos. Já foi dado o veredito, faltam apenas narrar os 

fatos nessa ordem… 

De quem é o morto? 

O velho roteiro não cabe mais, o horizonte é outro, a luta agrária não é só de Pedro e dos 

outros camponeses, torna-se uma causa comum de atores, fotógrafos etc. Registrar as marcas 

da morte, do camponês, do operário e do estudante e construir um passado onde “não foi 

possível não lutar contra a fome e a miséria”. 

O Golpe de 64... 

O filme e a vida se encontram em “Cabra marcado para morrer”, as imagens das imagens, 

sobreposição, encenar a própria vida... Elizabeth, os filhos e um pai-cadáver-imagem, o pai de 

todos. A morte des-reterritorializada na luta social pela terra. Coutinho e os atores, os próprios 

camponeses, e o corpo-cadáver do líder José Pedro Teixeira assassinado em 1962, militantes 

da causa camponesa de luta pela terra. Elizabeth e o devir-Pedro, Elizabetes, Martas, Abraões, 

multidões de camponeses que seguem o cadáver-de-olhos-abertos. O ator que representa Pedro, 

aos poucos também vai se tornando o líder. Diversidade que explode de Pedro. 

Capturar moléculas da morte, sombra, terra, solidão e toda sua im-possibilidade, o devir 

corpo-morto passa por Pedro e por todos os outros que encenam o filme. Exércitos de Zumbis-

Pedro, devir-morto-da-vida, re-ex-sistências que vivem nas entrevidas e entre-latifúndios. O 

corpo não pode ficar vivo e nem pode ficar morto, não há como morrer ou viver em “Cabra 

marcado para morrer”, a imagem e a sensação de um caixão que incomoda e luta por um lugar 

na terra. Capitalismo funerário. Corpo des-terrado, re-territorializado. 

As imagens que sustentam a vida in-sustentável, a vida que sustenta o filme, o campo que 

sustenta os cadáveres. Diversa é a morte que ocupa os corpos e os corpos que habitam a morte. 

Habitar a morte, não há como matar a morte, não há modelo para a morte, a morte in-comoda, 

não cabe no corpo, reterritorializa.  

 
Habitar como poeta ou como assassino? O assassino é aquele que bombardeia 

o povo existente, com populações moleculares que não param de tornar a 

fechar os agenciamentos, de precipitá-los num buraco negro cada vez mais 

vasto e profundo. O poeta ao contraio, é aquele que solta as populações 

moleculares na esperança que elas semeiem ou mesmo engendrem o povo por 

vir, que passem para um povo por vir, que abram um cosmo. (Virilio in 

Deleuze & Guattari) 
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A LEITURA, A FORMAÇÃO DO LEITOR, A ESCOLA E OUTROS ACHADOS 

 

Eduardo Antonio Jordão1 

 

O texto que se segue conta uma experiência2 de escrever que teve como escopo 

inquietações envolvendo a leitura e a escrita. Por onde começar a redação de uma síntese de 

tudo o que foi lido e debatido durante um determinado percurso? O Roland Barthes, em 1970, 

escreveu Por onde Começar?, e se colocou no lugar de um estudante que tem diante de si o 

desafio de iniciar a análise de uma obra literária. O autor conclui que se deve assumir uma 

liberdade metodológica, não começando pela análise de um texto, mas, antes, realizar uma 

primeira leitura, procurar pelos seus temas, conteúdos e simbologias que nele residem. Ao 

encontrar essas diversas unidades na trama, o estudante é capaz de desfiar os primeiros fios da 

tarefa analítica, avançando dos pontos familiares para outros que possam surgir. (2004, p. 186) 

Depois de ter se dedicado à análise estrutural das narrativas no contexto do estruturalismo 

francês, Barthes propõe uma nova forma de abordagem com o livro S/Z (1979), ao vê-las como 

lexias, isto é, unidades de sentido e funcionamento de um discurso. A seguir, serão apresentadas 

algumas unidades de sentidos e ideias que organizaram o texto: discussões a respeito da leitura, 

da escola, da sociedade, das imagens e da política, das memórias de estudante e leitor, em suma, 

temas que remetem à reflexão sobre a ação de ler e por consequência, de escrever. 

  

Leitura 

 

O que é leitura? Depois de relembrar, de forma bastante rápida e imprecisa o pensamento 

de autores como Roger Chartier e Paulo Freire, uma passagem do Livro dos Simulacros, de 

Joaquim Brasil Fontes Jr, chama a atenção: 

 
Em latim, legere significava primitivamente “colher”: olivas, nozes, pequenos 

frutos; indicando, entretanto, o gesto da mão que recolhe, no sentido de 

ajuntar. A esse, outros sentidos se entreteceram: ossa legere é “recolher os 

ossos de um morto após a incineração” e legem oram, “ladear uma margem”. 

Agora, não são apenas a mão e o olho que constroem o semantismo do verbo; 

todo o corpo participa dele: “caminhando, recolho os traços que figuram uma 

orla”. Mas legere é também escolher, o que talvez já estivesse presente no 

primitivo verbo, pois o homem, ao colher, recolhe e escolhe: olivas, nozes, 

pequenos frutos; os traços de um caminho imprevisto. Ler, na acepção 

moderna do termo é, pois, uma metáfora, cujas raízes conhecemos apenas de 

modo aproximado: ela pode derivar, segundo os especialistas, de expressões 

como legere oculis, “reunir (as letras) com os olhos”. De qualquer maneira, 

há na palavra ler a presença do olho que anda ao longo da página, colhe signos 

e recolhe sentidos que vão sendo ajuntados uns aos outros: ler é um verbo 

“corporal”. (2000, p. 77). 

 

Da lembrança dessas palavras que falam da conquista que foi o ato de ler, houve o ensaio 

de uma primeira resposta àquela pergunta feita acima: ler é aquilo que se recolhe e se junta, 

                                                           
1 Doutorando, Unesp / Rio Claro-SP. E-mail: eajordao@gmail.com. 
2 Experiência aqui entendida conforme Jorge Larrosa: “A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes 

treme, ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão”. O autor, 

no entanto, admite as dificuldades e imprecisões do termo, que o considera obscuro, vago e confuso e que, no 

entanto, é repetidamente usado. (2014, p. 10). 
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para oferecer algum sentido às experiências, ou, em outras palavras, interpretar o mundo no 

qual se está lançado. Sentidos que são provisórios, porém, numa provisoriedade que não quer 

dizer relativismo, mas porque a todo o momento se testam. 

Ao oferecer sentidos e possibilidades de interpretação do mundo, a leitura apresenta uma 

dimensão transformadora, isto é, pode desestabilizar no leitor a ponto de provocar nele 

deslocamentos. Quando Barthes, em a Aula, escreve sobre o deslocar-se do autor, numa 

tentativa constante de lutar contra o poder da língua, ele quer dizer que essa ação é um 

transportar-se para onde não se é esperado. (1996, p. 27). 

Esse deslocamento é um recurso do leitor que, em contato com textos que o confrontam 

radicalmente, faz suspender seus juízos, sentimentos e pensamentos provisórios e o leva para outro 

lugar que lhe permite outras visões e leituras de mundo. Conquistar esses outros lugares, avançar 

para além da decodificação e das relações semânticas mais diretas é o que distingue o possível 

menino Pinóquio do boneco de madeira, conforme nos apresenta Alberto Menguel em Como 

Pinóquio Aprendeu a Ler (2009). Tornar-se homem, como queria Pinóquio, ou, tornar-se leitor, na 

metáfora emprega por Menguel ao lançar mão da fábula italiana, não é uma tarefa fácil.  

Menguel (2009, p. 91), trata das etapas da leitura, mesmo que não inseridas num contexto de 

escolarização. Para além de decodificar uma linguagem e estabelecer relações semânticas, a leitura 

produz algum significado quando suas relações começam a se descolar dos signos e das suas 

referências semânticas diretas, indo em direção a um universo simbólico, imaginativo e criativo que 

proporciona outras maneiras de se relacionar com o mundo. Esse outro de tipo de relação com a 

linguagem a coloca em outro patamar, tornando-a quase que como um novo código, mais pessoal, 

por ser mediador de relações individuais entre o leitor e o mundo que ele significa e interpreta. Esse 

outro código também proporciona outras formas de conhecer o mundo e a si mesmo. 

A conquista dessa autonomia e independência sempre foram vistas sob suspeita, basta ver 

o controle imposto à leitura ao longo da história. Na luta entre posse e reconhecimento, como 

destaca Menguel (2009, pág. 96), entre identidade imposta pelos outros e identidade descoberta 

por si mesmo, é que se situa o ato de ler: por isso a leitura tem uma dimensão política, na qual 

se tenta enquadrá-la sob várias formas de controle que vão muito além da aprendizagem do 

código e do seu emprego na forma oficial. 

 

Formação do leitor 

 

Não deixa de inquietar s discussão e respeito da formação de um tipo de leitor que parece 

latente nos escritos de Menguel e Barthes. Trata-se de um leito que percebe as camadas, 

estabelece interrelações, interliga conceitos e ideias presentes em outros autores e em diferentes 

expressões culturais que dialogam com os textos. Há escritas que carregam consigo uma 

densidade: quanto mais se escava, mais camadas que se entrecruzam se encontra.  

A realidade de nossas escolas, a estreiteza das políticas voltadas à educação e incentivo à 

leitura apresentam um cenário amplamente desfavorável, ao passo que ainda há uma aposta 

bastante forte na possibilidade das escolas serem esses locais de formação do leitor. Deve-se 

questionar ainda se a escola é o local exclusivo para tal fim.  

Pode-se ainda perguntar qual o apelo que a leitura apresenta às atuais gerações, ou no que 

ela é capaz de seduzir. Deve se considerar que, se há leituras que seduzem, quais são elas ou 

quais são os públicos que se deixam seduzir. Outra questão é o impacto das mídias e redes 

sociais frente ao aprendizado da leitura e da escrita em suas normas oficiais. Em suma, o que 

se procura é que significado dos livros e do ato de ler para uma criança ou jovem brasileiro que 

frequenta uma escola hoje em dia. 
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Ler e escrever foram atividades disputadas política e ideologicamente ao longo dos 

tempos, sob formas de controle que ora limitavam, ora incentivavam tais práticas (mesmo que 

nesse incentivo estivesse contido alguma forma de controle, como um uso oficial da língua, 

uma interpretação oficial dos textos usados por uma determinada cultura, controle sobre a 

publicação e circulação de grupos, controle sobre os níveis de leitura que podem ser ensinados). 

Uma leitura que produza autonomia e independência quanto às formas de ler os textos e 

o mundo parece não ser tarefa exclusiva da escola. Há fatores que interferem nessa relação entre 

o homem e a leitura: o aprendizado do código, as relações sociais que apontam para uma 

diversidade de visões de mundo, relações com os objetos da cultura que favorecem a construção 

dessas relações de autonomia e independência, a sensibilidade de cada um frente ao ato de ler 

e as escolhas valorativas que cada um faz. A escola, como instituição social e política, recebe 

em sua arena essa diversidade de desejos e conflitos. 

Nesse contexto diverso, muitas vezes a problemática do ensino da língua e da formação de 

leitores recai sob o âmbito pedagógico: projetos mais adequados ou não, escolha de metodologias 

‘certas’ ou ‘erradas’ (como se a produção do fracasso estivesse direta e unicamente ligada ao erro 

metodológico), alunos e professores que se envolvem ou não, que são comprometidos ou não, e 

esse dualidade pouco esclarecedora pode não ter fim. É evidente que a pedagogia também envolve 

a didática, a metodologia, as escolhas mais apropriadas para um dado contexto, mas o que dificulta 

esse debate é quando ele mais se próxima com a moral e se distancia da sua dimensão política. No 

campo da moral pode se falar em certo em errado, no campo da ética e da política, e, portanto, da 

educação, deve-se assumir a responsabilidade das escolhas.  

 

* * * 

 

Leitura do texto Experiência e Pobreza, Walter Benjamim. Leitura do texto O espectador 

comum: a imagem como narrativa, de Alberto Menguel. 

 

_ Vocês conhecem o quadro de Van Gogh, Barcos na praia de Saints Maries? 

 

Silêncio! 

 

_ Vocês viram o quadro de Ensor ou Paul Klee citados por Benjamim? 

 

Silêncio! E por aí foi diante das outras referências e perguntas.  

 

É preciso ir aos porões, revisitar as filosofias da alcova, repassar a histórias a contra pelo, 

seguir os rastros, os vestígios, os sinais... Que tipo de leitor boa parte dos estudantes de pós-

graduação, escritores de artigos e teses, têm demonstrado ser? Se não se consegue ir às fontes 

diretas do texto, o que dirá daquelas que precisam ser interpretadas, ou daquelas que apenas 

serão desveladas submergindo no universo que permeia o autor e o seu texto... 
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Filósofo ocupado a ler. De: Jean-Baptiste-Simeon Chardin, 1734. 

 

Eis uma imagem do leitor, segundo Fontes Jr, em seu Livro dos Simulacros, citando 

Georges Steiner: 

 
Ninguém, a não ser Chardin em seu quadro Um filósofo ocupado a ler, pintou 

melhor este ato: o filósofo envergou sua roupa de cerimônia, pois a leitura é 

um ato de cortesia em relação ao texto, um contato com o autor e suas 

palavras; ele cercou-se de dicionários e de outros volumes, pois as palavras 

chegam até ele carregadas de história em potência; preparou a sua pena, pois 

a leitura é uma resposta ao texto, graças às anotações marginais, às notas, às 

citações destacadas. No silêncio de seu escritório, ele vai decorar muitas 

passagens, nas quais, tornando-se por sua vez escritor, vai depositar sua 

confiança, como os grandes escritores do Ocidente, que nunca deixaram de 

retomar alguns temas únicos e singulares – tais como as duas cenas, de Cristo 

e de Sócrates – impondo a literatura como rede de ressonâncias. O que restará, 

no mundo de amanhã, dessas paixões que colocaram a Europa no parapeito do 

mundo? O que restará dessas leituras bem feitas, para retomar a fórmula de 

Péguy, dessas leituras que vinham realmente concluir, realizar as grandes 

obras dos grandes mestres e nos impunham, a nós, leitores, uma ‘terrível 

responsabilidade’? (2000, p. 13. Grifos do autor). 

 



A LEITURA, A FORMAÇÃO DO LEITOR, A ESCOLA E OUTROS ACHADOS 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.550-555, SET.DEZ.2016 554 

Essa descrição fez lembrar Agostinho de Hipona, no livro VI das Confissões, quando 

contempla a leitura silenciosa realizada por Ambrósio de Milão: 

 
No pouquíssimo tempo em que não estava com eles, Ambrósio refazia o corpo 

com o alimento necessário, ou o espírito com a leitura. Mas, quando lia, os 

olhos divagavam pelas páginas e o coração penetrava-lhes o sentido, enquanto 

a voz e a língua descansavam. Nas muitas vezes em que me achei presente – 

porque a ninguém era proibida a entrada, nem havia o costume de lhe 

anunciarem quem vinha –, sempre o via ler em silêncio e nunca de outro modo. 

Assustava-me e permanecia em longo silêncio – quem é que ousaria 

interrompê-lo no seu trabalho tão aplicado? – afastando-me finalmente. 

Imaginava que, nesse curto espaço de tempo, em que, livre do balbucio dos 

cuidados alheios, se entregava a aliviar a sua inteligência, não se queria ocupar 

de mais nada. Lia em silêncio, para se precaver, talvez, contra a eventualidade 

de lhe ser necessário explicar a qualquer discípulo, suspenso e atento, alguma 

passagem que se oferecesse mais obscura no livro que lia. Vinha assim a gastar 

mais tempo neste trabalho e a ler menos tratados do que desejaria. Ainda que 

a razão mais provável de ler em silêncio poderia ser para conservar a voz, que 

facilmente lhe enrouquecia. Mas, fosse qual fosse a intenção com que o fazia, 

só o podia ser boa, como feita por tal homem. (1973, p. 111). 

 

A admiração de Agostinho se deve a uma prática que ainda não era predominante: o 

silêncio frente ao texto. Devido à retórica e às práticas de memorização do texto, bem com a 

necessidade de se trabalhar a entonação do discurso, as leituras eram realizadas através dos 

olhos e pela voz. 

Das escritas cravadas nas rochas, passando pelas placas de argila, pelos pergaminhos e papiros, 

pelos códices medievais; da invenção da imprensa à circulação em massa dos livros e demais 

impressos; vimos também a invenção do livro digital e dos meios que lhe dão suporte, que inauguram 

uma nova forma de se relacionar com a materialidade da escrita, carregada de hipertextos e buscas 

por referências quase que instantâneas, necessitando apenas do deslizar dos dedos.  

Com as duas passagens selecionadas acima, não se pretende defender um determinado tipo 

de leitura que concede ao texto e ao seu autor demasiada reverência, como que curvando-se diante 

de sua autoridade. Os excertos revelam o apreço pelas leituras profundas, perturbadas apenas pelas 

ideias que movimentam o pensamento, que necessitam de condições para que aconteçam. O ruído 

moderno, a velocidade das informações, a alimentação rápida de mensagens com pouco tempo para 

reflexão favoreceriam leituras rasas e a multiplicação de lugares comuns? 

 

Considerações finais 

 

Pode-se concluir, com Roland Barthes e Antoine Compagnon, que a leitura, por ter um 

significado demasiadamente amplo, não pode ser resumida a um conceito. O ponto de partida que 

talvez permita que se discorra com mais propriedade e concretude sobre o tema seja a ideia de 

práticas difusas que se estabelecem com a escrita. Tal procedimento não quer dizer uma somatória 

dessas práticas, mas remete a um abandono de um método prévio para “avançar a golpe de vista, 

instantâneo: abrir entradas, ocupá-la por meio de sondagens sucessivas e diversas, segurar muitos 

fios ao mesmo tempo – que, entrelaçados, tecem a trama da leitura”. (1987, p. 184). 

As práticas de leitura, constituídas histórica e socialmente, envolvem codificações, 

técnicas, um ritual de gestualidade dos olhos, da voz e dos corpos, um método, uma noção de 

sabedoria, prazer ou obrigação. Muitas vezes essas práticas evocam escritas, que permitem 

dialogar, relembrar ou anotar aquilo que foi lido, seja como método de estudo, seja para 
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qualquer outro uso diverso. Ler é também uma operação do pensamento, que envolve 

aprendizado da língua e tudo aquilo que ela movimenta em nosso interior. Ler é um fenômeno 

humano, cravado em nossa história, servindo como registro, difusão de cultura, expressão de 

ideais valorativos, servindo também a um amplo mercado editorial. 

A noção de leitura como um conjunto de práticas apresenta, potencialmente, pistas para 

se pensar as práticas escolares, visto que essa tem sido um debate praticamente inerente quando 

se trata do assunto. Ideias para além de preocupações metodológicas que envolvem o certo e o 

errado, ou a culpabilização dos interesses dos alunos ou da colaboração – ou falta dela – por 

parte das famílias, ou do sistema que conspira contra a formação de leitores. As escolas podem 

se organizar para pensar o ensino em torno das práticas sociais e deixar elucidada suas escolhas 

para a comunidade escolar como um todo. 

Enfim, as escolas também podem se colocar as questões apresentadas por Benjamim em 

Experiência e Pobreza (1994). As experiências se tornam rasas ou carentes de profundidade 

quando ditadas por uma modernidade que reproduz cultura massificada em velocidades cada 

vez maiores. Qual o tipo de liberdade, experiência e cultura que se aspira e devora hoje em dia? 

Não se transmite experiência e conhecimento se não houver apropriação de um patrimônio que 

vincule o homem à si mesmo e à própria vida. Que novas e velhas formas de ler possa se 

encontrar e, parafraseando Benjamim, que surjam homens solidários que façam desse novo uma 

coisa essencialmente sua, com lucidez e renúncia, sobrevivendo a essa cultura avassaladora 

através dos seus edifícios, textos, quadros e narrativas, com um toque de bárbaro nisso tudo que 

se acostumou a chamar de civilização; que esses homens possam aos poucos dar um toque de 

humanidade a essa massa que parece entregue e prostrada. (1994, p. 119). 
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SAMUEL BECKETT: SOBRE O INOMINÁVEL E O IMPOSSÍVEL 

 

Janniny Gautério Kierniew1 

Simone Zanon Moschen2 

 

O inominável, último livro da trilogia formada por Molloy e Mallone morre, traz um 

monólogo despersonalizado, sem qualquer pretensão de significação ou sentido. Escrito no 

período do pós-guerra, o livro apresenta uma narrativa conflituosa, marcada pela destruição e 

construção da linguagem, sempre apontando para um impossível de dizer, para aquilo que não 

tem nome – inominável.  

Com estrutura circular e ininterrupta, Beckett constrói um texto que dá voltas em um 

mesmo ponto, em que tudo começa, termina, parte e finda em um lugar que é constante, um 

lugar que é começo-fim e fim-começo, irrompendo uma falência sempre em potencial: 

 
Sou toda uma outra coisa, uma coisa muda, num lugar duro, vazio, fechado, 

seco, nítido, negro, onde nada se mexe, nada fala, e que eu escuto, e que eu 

ouço, e que eu procuro, como um animal nascido numa jaula de animais 

nascidos numa jaula de animais nascidos numa jaula de animais nascidos 

numa jaula de animais nascidos numa jaula de animais nascidos numa jaula 

de animais nascidos e mortos numa jaula de animais nascidos e mortos numa 

jaula de animais nascidos numa jaula mortos numa jaula nascidos e mortos 

nascidos e mortos numa jaula numa jaula nascidos e depois mortos nascidos e 

depois mortos. (BECKETT, 2009, p. 150) 

 

A leitura do livro inominável nos revela um contínuo fracasso da linguagem, um excesso 

de não sentido que suspende a compreensão e nos coloca em estado de espera permanente. De 

alguma forma, Beckett nos deixa grávidos de um não saber e desafia o leitor a suportar o próprio 

dilema enunciado no final do livro: “não vou continuar, preciso continuar, vou continuar” 

(BECKETT, 2012, p. 185). Ler O inominável é uma experiência limite, uma experiência de, 

efetivamente, levar a linguagem à beira de um abismo. Não é à toa que Beckett pergunta ao 

longo a narrativa: qual a função da palavra? O que é uma palavra? De onde me vem tal palavra? 

De onde me vêm essas palavras que me saem pela boca? 

 
Não tenho nada a fazer, quer dizer nada em particular. Tenho que falar, é vago. 

Tenho que falar, não tendo nada a dizer, nada a não ser as palavras dos outros. 

Não sabendo falar, não querendo falar, tenho que falar. Ninguém me obriga a 

isso, não há ninguém, é um acidente, é um fato. Nada poderá jamais me 

dispensar disso, não há nada, nada a descobrir, nada que diminua o que falta 

a dizer, tenho o mar a beber, então, há um mar. (BECKETT, 2009, p. 58) 

 

O inominável não é um texto para ser explicado. Ele é um texto para, em um primeiro 

contato, ser sentido, experienciado, pois manifesta algo radical que, de alguma forma, busca 

sempre uma estratégia de transmissão.  

Sendo assim, a partir do encontro com essa obra, algumas questões se colocam: como se 

transmite o impossível? Que linguagem é essa que Beckett põe em cena a ponto de silenciar um 

sentido? Como enfrentar o desafio do limite do dizer?  

O livro começa da seguinte forma: 
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Onde agora? Quando agora? Quem agora? Sem me perguntar isso. Dizer eu. 

Sem o pensar. Chamar isso de perguntas, hipóteses. Ir adiante, chamar isso de 

ir adiante. Pode ser que um dia, primeiro passo, vá, eu tenha simplesmente 

ficado, no qual, em vez de sair, segundo um velho hábito, passar o dia e a noite 

tão longe quanto possível de casa, não era longe. Pode ter começado assim. 

(BECKETT, 2009, p. 29) 

 

As palavras de Beckett produzem um efeito de vertigem, um desiquilíbrio que desloca o 

leitor do seu lugar. Fábio de Souza Andrade, no livro Samuel Beckett: o silêncio possível, chama 

essa sensação de “labirintite verbal” e diz que o texto provoca um ruído que rompe com um 

discurso linear, contaminando tanto o leitor como o mundo representado. Já no ensaio “O 

esgotado”, Deleuze propõe que Beckett elabora em sua obra um processo de esgotamento da 

linguagem, realizado, primeiramente, por meio da combinatória exaustiva das palavras; em 

seguida, das vozes; e por último, do espaço e das imagens. 

 
É que eu ainda não disse nada. Captado pelo ouvido, isso me sai 

imediatamente pela boca, ou pelo outro ouvido, é mais uma possibilidade. 

Inútil multiplicar as ocasiões de erro. Dois buracos e eu no meio, ligeiramente 

tapado. Ou um só, entrada e saída, onde as palavras se dão encontrões, como 

formigas, apressadas, indiferentes, sem trazer nada, sem levar nada, fracas 

demais para cavar. (BECKETT, 2009, p. 109-110) 

 

O psicanalista Edson de Sousa, no ensaio “Samuel Beckett: breve gramática sobre o 

inominável”, diz que encontramos no livro um ponto que, ao organizar uma certa estrutura, 

produz também seu colapso, de modo que Beckett aponta justamente para um fracasso da 

compreensão. Ou como diria o próprio escritor: fracasse mais, fracasse melhor. Sousa (2014), 

nesse breve ensaio, está interessado em pensar O inominável a partir de um polo que 

desorganiza a linguagem a ponto de abrir espaço para uma reflexão que dê lugar às utopias. 

Apoiado na formulação de Lacan de que a literatura é uma acomodação de restos, o autor propõe 

que Beckett nos dá palavras-formigas que furam o texto, de forma a criar um grande 

formigueiro que nos inunda de caminhos e espaços para que a linguagem possa ser arejada 

(SOUSA, 2014, p. 268).  

Diante disso, trago para a discussão um outro texto literário que, assim como a obra de 

Beckett, abre furos e chega a um limite que evidencia algo da transmissão de um impossível: 

Bartleby, o escrevente: uma história de Wall Street, de Herman Melville.  

Bartleby é um escrevente de Wall Street que, depois de três dias, ao ser contratado como 

copista em um escritório em Nova Iorque, responde a solicitações e exigências sempre do 

mesmo modo: preferiria não. I would prefer not to é uma fórmula que instaura um curto-circuito 

semântico produzindo “a força da contingência, e fazendo hesitar a ‘necessidade’ como valor 

primeiro” (MARCOS, 2013, n. p.). Explico: em face da urgência de um “é preciso”, o 

personagem responde com uma suspensão, uma interrupção, um “preferiria não” que coloca 

um ponto de interrogação. Ao suspender a ação com o seu “preferiria não”, Bartleby suspende 

um tempo, uma urgência do fazer; coloca um desvio que concentra uma substância ética e 

política, pois ao apontar para a condição de preferir não, ele desvia a direção certa de uma ação 

e interrompe a consequência inevitável. Ou seja, Bartleby também abre buracos.  

Sobre esse texto de Melville, Deleuze vai dizer, no livro Crítica e clínica, que “preferiria 

não” é uma fórmula agramatical responsável por suspender as referências, abrindo uma zona 

de indiscernibilidade entre sim e não, entre preferível e não preferível, entre aceitar e recusar. 

Para o filósofo, é uma fórmula devastadora e que não deixa nada subsistir atrás dela, de modo 
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que Bartleby provoca uma espécie de estupor à sua volta, como se houvesse dito o indizível ou 

o irrebatível, esgotando de modo inexorável a linguagem.  

Nessa mesma perspectiva, Agamben toma a história de Bartleby para trabalhar a noção 

de potência e situa o escrivão como a experiência de contingência absoluta. Em Agamben, a 

fórmula “preferiria não” anuncia a experiência de uma possibilidade ou de uma potência. Por 

estabelecer uma suspenção na linguagem, em que vontade, querer ou poder são deixados de 

lado para abrir um buraco vazio, a frase enunciada por Bartleby supõe um intervalo em que não 

podemos nem atribuir, nem negar, nem aceitar ou refutar qualquer condição. Sobre isso, diz 

Agamben: “A experiência que se mostra no limiar entre ser e não ser, entre sensível e inteligível, 

entre palavra e coisa, não é o abismo incolor do nada, mas a espiral luminosa do possível” 

(AGAMBEN, 2015, p. 32). 

A obra de Beckett, assim como o livro de Melville, apontam para um só movimento: ao 

limitar, pensam um não limite; um certo fracasso que se coloca como possibilidade futura. É 

pela via do fracasso e da falha que o personagem Bartleby e a obra de Beckett colocam uma 

recusa e encenam estatutos prenhes de potências. Ao esgotar os possíveis da linguagem, eles 

operam com um impossível, ou por um possível da potência. Dessa forma, temos em Beckett o 

que Agamben (pensando com Aristóteles) denomina de “potencia-de-não”, ou ainda, uma 

grande elegia ao fracasso, que inaugura pela via da impossibilidade outras formas de 

organização e de criação em torno de um buraco vazio.  

Para finalizar, trago o trecho final de O inominável:  

 
É preciso dizer palavras, enquanto houver, é preciso dizê-las, até que elas me 

encontrem, até que elas me digam, estranha pena, estranho pecado, é preciso 

continuar, talvez já tenha sido feito, talvez já tenham me dito, talvez já tenham me 

levado até o limiar da minha história, diante da porta que se abre para a minha 

história, isso me surpreenderia, se ela se abrir, vai ser eu, vai ser o silêncio, ali 

onde estou, não sei, não saberei nunca, no silêncio não se sabe, é preciso 

continuar, não posso continuar, vou continuar. (BECKETT, 2009, p. 185). 
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AS LEITORAS DE ROMANCES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “CARLOS 

GOMES” EM CAMPINAS (1951-1976) 

 

Cássia Aparecida Sales Magalhães Kirchner1 

 

O presente trabalho dedicou-se a investigação de práticas de leitura no Instituto de 

Educação “Carlos Gomes”, em Campinas, entre 1951 a 1976. Foram tomados como objeto de 

análise romances de uma coleção que integra o acervo histórico da biblioteca desta instituição 

atualmente denominada Escola Estadual “Carlos Gomes”. Chamada de Coleção Biblioteca das 

Moças, a Coleção foi publicada pela Companhia Editora Nacional2 no período entre 1926 a 

1960 e era destinada à leitura feminina com o propósito de disseminar normas sociais 

consideradas adequadas à formação da mulher. A pesquisa ancora-se em trabalhos da História 

da Educação, História Cultural da leitura e relaciona-se aos estudos de gênero. O 

desenvolvimento de rastreamento das marcas de leitura e registros de empréstimos deixados 

por suas leitoras seguiu a proposta do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989) levando aos 

resultados da análise que indicaram o uso de estratégias (CERTEAU, 1996) utilizadas pelos 

editores com o objetivo de alcançar o público feminino, assim como pistas sobre táticas 

(CERTEAU, 1996) que as leitoras utilizavam durante a leitura destes romances.  

Os vestígios localizados nos romances surgiram através das assinaturas, carimbos, 

referências aos locais de compra, anotações em suas margens – marginálias –, e, ainda, pelos 

objetos esquecidos entre suas páginas. Além destes indícios, os reforços dados em suas capas 

com fita adesiva demonstram o quanto foram manuseados; os registros nos cartões de 

empréstimos evidenciam que foram diversas vezes procurados oferecendo pistas sobre a 

presença de suas “possíveis leitoras”.  

Seguindo as considerações tecidas por Chartier ao propor que as análises sobre a leitura 

necessitam contrapor práticas de ordenação de condutas, espaços e pensamentos às táticas de 

consumo desenvolvidas pelos indivíduos, acreditou-se que os caminhos percorridos pelas 

“possíveis leitoras” da Coleção Biblioteca das Moças no Instituto de Educação “Carlos Gomes” 

possibilitaria a contraposição entre as estratégias da Companhia Editora Nacional e as táticas 

de que as “possíveis leitoras” lançaram mão, demonstrando que “longe de terem a absoluta 

eficácia aculturante que lhes é atribuída com frequência, esses dispositivos [...] deixam 

necessariamente o lugar, no momento em que são recebidos, à variação, ao desvio, à 

reinterpretação” (CHARTIER, 2002, p. 53).  

Esta aparente contraposição tratada por Chartier (1990, p. 121), entre o “caráter todo-

poderoso do texto” e a “liberdade primordial do leitor”, ficou demonstrada logo no início da 

investigação, quando os marcos temporais levantados por meio da pesquisa bibliográfica sobre 

a constituição da Coleção não correspondiam às datas registradas nos exemplares. Ao projetar 

uma pesquisa que considerava uma estratégia voltada inicialmente para moças, possivelmente 

normalistas, das décadas de 1920 e 1930 e encontrar exemplares publicados na década de 1950 

com registros de empréstimos até a década de 1970, verificou-se que a “liberdade do leitor” se 

                                                           
1 FE/Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: cassia.smk@hotmail.com.  
2 A Companhia Editora Nacional Monteiro iniciou seus trabalhos em 1917, com Edições da Revista do Brasil. Em 1919, 

foi fundada a Lobato e Cia., transformada em Monteiro Lobato e Cia., com a entrada de Octalles Marcondes Ferreira 

como sócio de Lobato, em 1920. A Monteiro Lobato e Cia. vai à falência em 1925, por não conseguir pagar as máquinas 

da gráfica recém-adquiridas, levando à falta de capital para o pagamento das dívidas e à falência da empresa. A partir da 

falida Monteiro Lobato e Cia., a Companhia Editora Nacional é montada por Lobato, Octalles Marcondes Ferreira e 

seus irmãos, em 1925. Retorna ao mercado editorial e figura entre as maiores editoras do país. Lobato permanece até 

1929, momento em que vende suas ações, mas continua com poder de decisão dentro da Editora (TOLEDO, 2001).  

mailto:cassia.smk@hotmail.com
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aparecia à medida que a pesquisa avançava. Cabia, assim, interrogar os distintos usos feitos 

desses textos (CHARTIER, 1990, p. 122) ao logo desse período.  

O modelo de análise proposto por Darnton (1992, p. 299), no qual recomenda uma 

estratégia dupla combinando análise textual e pesquisa empírica, possibilitou que a análise fosse 

além da materialidade do texto. Desse modo foi possível comparar os leitores implícitos do 

texto com os leitores reais, neste caso as “leitoras pretendidas” e as “leitoras rastreadas”. Ao 

considerar registros particulares de leitura fontes valiosas para a história da leitura, o autor 

acredita ser este um canal privilegiado de acesso às práticas de leitura do passado, apesar de 

geralmente serem raras e fragmentadas. Mesmo que não represente o todo, Darnton (1992, p. 

224) ressalta que é possível “captar algo do que a leitura significava para poucas pessoas que 

delas deixaram registros”.  

Para seguir no rastreamento das “possíveis leitoras” da Coleção foi desenvolvida a análise 

detalhada da materialidade de cada um dos exemplares. Nesse levantamento ficou estabelecido 

o pertencimento dos romances à biblioteca do Instituto por apresentarem o carimbo da 

instituição escolar ou de tombo, constituindo como já mencionado, a ancoragem ao período em 

que a instituição foi denominada Instituto de Educação. Desse modo, houve a presença 

predominante de marcas voltadas para a ordenação dos romances dentro da biblioteca mediante 

os carimbos da instituição, carimbo e número de tombo, e cartões com registro de empréstimos.  

Analisar essas marcas permite inferir as relações que a “possível leitora” estabeleceu com 

o livro, sinalizando que realizou uma convivência mais aprofundada com o impresso (CUNHA, 

2009). Entre as marcas as anotações marginais podem ser compreendidas como um dos gestos 

que conduz as práticas de leitura e de escrita e tornam-se um modo de localizar citações e 

exemplos que o leitor detém “como modelos estilísticos, dados factuais ou argumentos 

demonstrativos, que ele transfere do livro lido para seu caderno de lugares-comuns” 

(CHARTIER, 2002, p. 94).  

Retomamos as ressalvas feitas por Ginzburg sobre trabalhos que se dedicam aos vestígios, 

indícios e pistas que “sobreviveram” ao descarte e à má-conservação ao longo do tempo, sendo 

preciso ter sempre presente que são trabalhos que lidam com possibilidades e não com verdades, 

e a análise empreendida dos dados e das fontes deve considerar a “distorção que lhes é inerente” 

(GINZBURG, 2011).  

Após o levantamento dos empréstimos registrados, o primeiro empréstimo localizado 

estabeleceu uma nova data. Se os exemplares encontrados na biblioteca foram publicados entre 

1954 e 1960, os registros de empréstimos surgem no ano 1957 e avançam até 1975. O último 

registro de empréstimo chama a atenção por trazer uma leitora da década de 1970 que lia 

romances de uma coleção considerada “literatura de água doce” na década de 1920. Esse dado 

despertou especial interesse por fazer reconsiderar o ato da leitura apenas como consumo, 

tornando-o um paradigma da atividade tática. Essa leitora da década de 1970, ao ler romances 

de uma coleção idealizada dentro de estratégias previstas para alcançar moças das décadas de 

1920 e 1930, ao elaborar sua leitura, reelabora um novo texto indicando que “a leitura produz 

outros efeitos além dos de inculcação” (CERTEAU, 1996). O exercício de aproximação das 

práticas cotidianas, aqui desenvolvido a partir do movimento de empréstimos dos romances, 

reforça a ideia de que o leitor, neste caso a “possível leitora”, pode habitar um lugar de liberdade 

e criatividade através dessa caça furtiva que é a leitura.  

Durante o levantamento das datas de empréstimos, surgiu a dúvida se estas seriam tão 

coincidentes por algo relacionado à organização da biblioteca, por exemplo, o sistema de 

registro de empréstimo em cartões poderia ter sido implantado em 1957. Contudo, após 

encontrar o exemplar do romance Quem espera sempre alcança, foi verificado que seu primeiro 

empréstimo datava de 10/4/1955, demonstrando que havia, então, registro dos empréstimos 
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antes dos primeiros localizados nos exemplares da Coleção. Outras tantas questões foram 

resolvidas ao longo da investigação tomando por base os vestígios que eram levantados, às 

vezes arduamente caçados, outras vezes surgiando pela eventualidade.  

Um desapontamento ocorrido logo no início da pesquisa foi a impossibilidade em dar 

nome e rosto à “possível leitora” a partir do número de usuário. Apesar de despertar questões 

profícuas para a pesquisa, a aluna no. 540 permaneceu como um número de usuário, aluna do 

1º. Colegial C, do Instituto de Educação “Carlos Gomes”. Ao considerar os romances que 

emprestou, essa aluna não demonstra preferência por um autor, fez empréstimo de três autores 

diferentes, esteve matriculada em 1970 e 1971, e possivelmente concluiu o colegial em 1972. 

A informação dada à bibliotecária sobre a perda do livro lhe atribuiu uma atitude descuidada 

com os livros emprestados. Além disso, dentro do movimento geral de empréstimos da Coleção, 

a aluna no. 540 pode ser considerada uma leitora eventual.  

As tentativas de avançar além desses dados tropeçavam na impossibilidade de relacionar 

o número de usuário aos prontuários de alunos matriculados nesse período de 1957 a 1975. Não 

foram localizados registros que estabelecessem uma relação do número do cartão de 

empréstimo com os prontuários, números de matrícula ou listagem de nomes de alunos.  

Em artigo intitulado O mapeamento de uma biblioteca de formação de professores, a 

professora Dra. Maria Cristina Menezes analisa os relatórios da bibliotecária em exercício nesse 

período considerando as informações sobre o “funcionamento da biblioteca, número de 

consulentes e consultas por área de conhecimento, o movimento das classes quanto a essas 

consultas, o aumento no número de obras e a proporção das mesmas quanto às áreas” (2011, p. 

1). As informações constantes no artigo indicam a autonomia que a biblioteca possuía, 

possibilitando uma organização que não necessariamente estava ligada à organização 

administrativa da escola. A partir das informações abordadas neste artigo é possível inferir que 

a biblioteca possuía uma organização própria. Desse modo, a tentativa em estabelecer uma 

relação do cadastro de usuários da biblioteca com a organização de documentos de alunos da 

parte administrativa da escola demonstrou ser pouco factível.  

Diante dessa dificuldade, optou-se por trabalhar apenas com os dados levantados a partir 

dos exemplares encontrados na Coleção Biblioteca das Moças. Inicialmente foi feito um 

investimento de ordem quantitativa por meio da construção de tabelas e gráficos com 

informações levantadas. Esses levantamentos contribuíram para a análise da Coleção a partir 

de dentro da biblioteca do Instituto de Educação “Carlos Gomes”, numa tentativa de rastrear a 

“possível leitora”.  

Analisar o movimento de empréstimos dos romances possibilitou esboçar um perfil dos 

usuários que faziam os empréstimos desses romances classificando-os como: “ocasionais”, 

aqueles que fizeram apenas 1 empréstimo, totalizando 143 casos; “eventuais”, aqueles que 

emprestaram de 2 a 5 livros, num total de 163 usuários; “constantes”, considerados usuários 

com empréstimos entre 6 e 13 romances; e foi localizado um usuário classificado como 

“assíduo, por ter emprestado 21 romances. Os dados evidenciaram um total de 361 usuários e 

aproximadamente 1.153 empréstimos ocorridos no período registrado nos cartões.  

O levantamento e análise dos dados gerou um grande volume de informações, que pouco 

esclareciam e pareciam um bloco uniforme de dados. Aos poucos, desvios foram localizados, 

entre estes, a recorrência de empréstimos dos mesmos romances. Então iniciou-se a 

investigação dos motivos que levaram a essa preferência. Dentro do movimento de empréstimos 

ao longo dos anos pesquisados, interessou saber em que medida os livros emprestados eram 

retirados da biblioteca ou lidos na sala de leitura3. Para esse levantamento foram considerados 

                                                           
3 A opção por utilizar o termo “sala de leitura” partiu da entrevista com as ex-alunas, que mencionam a sala de 

leitura durante seus relatos sobre a biblioteca.  
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como livros lidos na sala de leitura aqueles que, no cartão de empréstimo, constam registrados 

com o mesmo dia de retirada e devolução do exemplar.  

 

 
 

Cabe lembrar, no entanto, que o empréstimo não está diretamente ligado à leitura. A 

retirada do romance da prateleira ou o ato de levá-lo consigo não garante necessariamente que 

foi lido. Pode ocorrer o empréstimo do romance para outra pessoa, no período de um mesmo 

empréstimo o livro ser lido por mais de uma pessoa ou ficar esquecido entre os materiais 

escolares e voltar à prateleira sem sequer ser folheado, entre outras possibilidades. Todas essas 

questões pertencem ao “paraíso perdido” das práticas da leitura (CERTEAU, 1996, p. 270). 

Resta ao pesquisador insistir naquilo que não foi perdido, retomar os dados numa “leitura às 

avessas”, afastar-se e “contemplar a realidade de um ponto de vista insólito” e tentar escapar da 

cristalização e automatismos que foram surgindo ao longo da pesquisa. 
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ANTIGAS PRÁTICAS DE LEITURA PRESENTES NA ESCOLA ATUAL 

 

Érika Christina Kohle1 

 

Introdução 

 

Ao longo da história da leitura no mundo ocidental houve uma evolução em suas práticas. 

No entanto, nas escolas, ainda é forte a presença de práticas rudimentares de leitura que se 

efetivavam em sociedades antigas com outros modos de pensar, agir e de viver, mas que, hoje, 

não condizem com a realidade da vida dos sujeitos. Isso acontece porque se mantêm princípios 

herdados de determinado momento da história pedagógica, que são atravancadores do ensino 

que prioriza as necessidades dos sujeitos. Por isso, pretende-se, discutir sobre esse assunto e 

tecer uma reflexão sobre de onde e de quando vêm os modos equivocados de se ensinar a leitura 

e sobre quais seriam as práticas, táticas e estratégias constituintes do ato de ler adequadas para 

os leitores do século XXI.  

 

A leitura como distribuição de som 

 

De acordo com os estudos de Chartier (2002, p. 41-42), na Grécia Arcaica, por volta do 

século VIII a. C., havia uma tradição estabelecia que valorizava a linguagem oral, enquanto a 

escrita, por ser vista como algo incompleto, só interessava se fosse empregada por meio da 

leitura oralizada para distribuir os conteúdos por meio de sons, ou seja, como algo meramente 

instrumental, tão desprezada, que o ato de fazer sua distribuição era relegado a um escravo. Na 

política, os debates sobre democracia ocorriam oralmente; por meio da fala, o homem dominava 

o outro ou defendia-se. Entretanto, na Grécia Arcaica, a busca pela formação do homem 

autônomo se colocava como ideal de sociedade democrática, e a dependência de alguém para 

dar sons aos escritos já era encarada como algo divergente dessa visão.  

Após dezoito séculos, na sociedade atual, em que se almeja a independência e a liberdade 

intelectual de cada sujeito, esta prática de ler pronunciando para os outros já deveria ter sido 

extinta. Entretanto, sua presença é marcante nas escolas dos dias atuais nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I, como por exemplo, no método e nas avaliações do Programa “Ler e 

Escrever”, projeto emergencial da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para garantir 

a alfabetização, que de acordo com dados de 2010 abrange 29.000 classes em todo o estado, e 

na Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), avaliação externa cujo objetivo é aferir os 

níveis de alfabetização (leitura e escrita), ao avaliar os conhecimentos dos alunos de 3º ano em 

todo o território nacional; neles, as questões e os enunciados dos exercícios chegam às crianças 

por meio da voz do professor e esse procedimento passa a ser constante nas salas de aula, cuja 

consequência é a destituição da autonomia dos alunos para ler.  

Na média Idade Média, por volta do século V, as palavras começaram a ser grafadas 

separadamente e, nesse momento, a escrita passou a atender aos olhos, possibilitando o 

surgimento da leitura silenciosa, de maneira sufocada, desprestigiada e clandestina. Mas, 

constituía-se aí uma oportunidade de fazer uma leitura com o enfoque na atribuição de sentidos.  

Sobre isso, Chartier (2002, p. 54) diz que durante o século V há um movimento de 

interiorização, que engloba não só a palavra como voz da consciência, mas também a 

capacidade de ler com a mente, que se intensifica entre o final do século III e o início do século 

I, e a presença do livro para a leitura realizada na intimidade dos quartos tornou-se corriqueira.  
                                                           
1 Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” Faculdade 

de Filosofia e Ciências – UNESP, Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: fraumartins@yahoo.com.br.  
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 A natureza da atividade de leitura 

 

A ideia de que há um processo de reconstituição da leitura por uma palavra interior, que 

medeia os sinais gráficos e a compreensão, circunda a atividade de leitura, no entanto, a 

velocidade desse ato é superior às possibilidades físicas de produção de uma linguagem 

intermediária oral tanto pronunciada quanto interiorizada. Por essa razão, a leitura 

 
[...] trabalha sobre um simbolismo direto, é a tomada imediata de um significado 

da escrita; o leitor compreende o texto escrito tratando diretamente a informação 

que retira no momento de cada fixação; ele tira o significado do que vê e não de 

uma transformação do que vê. [...] (FOUCAMBERT, 2008, p. 66-67). 

 

Por isso, as práticas de leitura propostas pela escola deveriam enfatizar o modo de ler com 

o cérebro, pois a criança pequena até o momento de entrada na escola encontrou sentido em 

tudo que fez, então, busca sentindo nas atividades escolares; entretanto, ao entrar em contanto 

com os manuais de leitura e sua metodologia composta de exercícios artificiais de 

transcodificação de fonemas, depara-se com algo que não se insere em sua vida cotidiana.  

 
Chega-se assim a uma situação bastante paradoxal. Todas as pesquisas sobre 

a leitura expert apresentam a escrita como uma linguagem para o olho, e a 

leitura como um processo grafo-semântico, uma troca direta e recíproca entre 

as informações atrás e diante dos olhos. (FOUCAMBERT, 1997, p. 121). 

 

Isso afeta a didática, que abandona as comprovações científicas do saber especializado da 

área com a intenção de planejar suas transposições. Entretanto, as avaliações dos dados oficiais 

revelam que: “[...] mais da metade dos alunos de quinta série apega-se ainda ao fonológico e 

dificilmente consegue organizar uma mensagem [...]” (FOUCAMBERT, 1997, p. 121). Desse 

modo, poderia ser mostrado aos pedagogos que, no decorrer do processo de aprendizagem dos 

atos de leitura, há uma via fonológica que não é natural e muito menos necessária. 

 

A aprendizagem da leitura antes e hoje 

 

De acordo com Chartier (2002, p. 79), no Mundo Romano aprendia-se primeiramente a 

escrever para depois aprender a ler. Antes de tudo, tinha-se que aprender as formas e os nomes 

das letras, depois o traçado, as sílabas das palavras e depois as frases e  

  
[...] o próprio exercício continuava com uma leitura feita por longo tempo e 

muito lentamente, até atingir, pouco a pouco, uma emendata velocitas, isto é, 

um considerável grau de rapidez sem incorrer erros. O exercício era feito em 

voz alta e enquanto esta última pronunciava as palavras já lidas, os olhos 

deveriam olhar as palavras seguintes. (CHARTIER, 2002, p. 80). 

 

Naquele tempo, o próprio Quintiliano, fonte responsável por essas informações, considerava 

a aprendizagem dessa técnica dificílima, porque exigia um desdobramento da atenção por tratar-se 

de uma leitura “ao mesmo tempo oral e visual.” (CHARTIER, 2002, p. 80). 

Tanto antes quanto agora no quotidiano das escolas ensina-se primeiro a escrita e em 

seguida a leitura em voz alta como parte do percurso entre os interlocutores do processo 

discursivo, por isso, ler apresenta-se como uma ação lenta, pois a escansão oral dos fonemas 

freia a velocidade da visão. 



ANTIGAS PRÁTICAS DE LEITURA PRESENTES NA ESCOLA ATUAL 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.564-568, SET.DEZ.2016  566 

A valorização da leitura dos gêneros considerados clássicos 

 

Desde o mundo Romano em que os atos de leitura começaram a se popularizar, os livros 

e a literatura distinguiam grupos sociais. Existiam as tabernas geridas por e para as pessoas de 

condições econômicas inferiores e as a livrarias para um público mais instruído, onde havia 

conversas eruditas entre os cultos e os pseudointelectuais. Segundo Chartier & Cavalo (2002, 

p. 83-84), dos primeiros almejava-se apenas o cultivo dos gestos de leitura, mesmo que fossem 

incapazes de refletir sobre a qualidade das leituras e de compreender cada trecho dos textos; 

para os últimos, destinava-se a leitura das grandes obras consagradas, pois a leitura dessas obras 

“[...] exigia um grande domínio técnico e intelectual.” (CHARTIER& CAVALO, 2002, p. 78). 

Naquele momento, os romanos ao menos estimavam o comportamento dos leitores que liam 

para si, por força de suas funções ou por algum outro motivo, e a escola da atualidade muitas 

vezes contrapõe-se a esse modo de pensar, pois não apenas não cria necessidades de leitura nas 

crianças, como também destitui os atos de leitura de suas funções sociais.  

Até hoje, a ideia de que somente a leitura dos clássicos tem valor circunda os territórios 

escolares e o modo de pensar da sociedade. Movimento contrário a esse deveria ocorrer na 

escola, porque a cada situação de comunicação os sujeitos necessitam de determinado gênero 

discursivo para se exprimirem e a cada novo gênero conhecido as possibilidades discursivas 

são expandidas. Por isso a escola deve oferecer uma gama variada de gêneros discursivos às 

crianças, para que sejam cada vez mais autônomas em suas capacidades discursivas e superem 

as dificuldades de expressão e de compreensão advindas da falta desse conhecimento, que 

criaria dificuldades a eles também fora da escola. 

Como antes, na escola, preocupa-se apenas com a leitura de alguns gêneros eleitos e a 

leitura dos outros gêneros é vista com preconceito, como algo direcionado aos menos capazes 

ou à classe trabalhadora. Além disso, a leitura dos gêneros não eleitos, quando aceita, é vista 

com entusiasmo se tiver apenas a função de trampolim para se chegar à leitura dos clássicos da 

literatura. Nesse modo de ver, “[...] o leitor que não lê, pelo menos, os escritos considerados 

nobres não pode ser considerado leitor.” (ARENA, 2003, p. 58). E esclarece que 

 
[...] o problema do ser ou não leitor não deveria vincular-se ao que denomina 

leitor consumidor – aquele que consegue consumir os produtos considerados 

nobres produzidos pelo parque editorial do país – mas àquele que lê, porque 

suas relações com o mundo são mediadas pelo escrito, seja de que natureza 

for, e para que essas relações provoquem os comportamentos adequados às 

necessidades e às finalidades que a sua ação exige. (ARENA, 2003, p. 58-59) 

 

Sobre os gêneros eleitos pela escola, Bahloul (2002) salienta que nos depoimentos das 

entrevistas de sua pesquisa as pessoas disseram que a escola não contemplava os gêneros que 

elas haviam desejado ler e que elas quase nunca tinham a chance de escolher o que queriam ler. 

Ao impor os clássicos da literatura tem-se a pretensão de que as pessoas ao passarem por 

eles se habituem a essa leitura. Entretanto, Bahloul (2002, p. 46), em seus estudos, exibe dados 

que comprovam o contrário, nos relatos das entrevistas, os gêneros escolhidos após a saída da 

escola passam de textos legítimos para a cultura dominante, para os textos práticos, obras de 

temas familiares da comunicação da mídia de massa ou revistas ilustradas. 

 

O controle do que é lido 

 

Fato facilmente perceptível ao se abordar a temática da leitura é o seu controle, existente 

no presente e que sempre ocorreu ao longo dos tempos, pela igreja, pelos reis, pela elite, pelos 
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governos, pelas famílias e pelas escolas. Isso se dá, porque ler muda o modo de pensar das 

pessoas e quem está no poder sabe disso, portanto, nunca se hesitou em controlar esse ato.  

Um exemplo disso seria a constatação de que apenas no mundo romano a leitura tornou-

se acessível às mulheres. E mesmo assim, para elas, a temática era bem reduzida, ligada a temas 

relacionados ao amor, segundo Chartier & Cavalo (2002, p. 87).  

Livros em ditadura sempre foram itens proibidos, perseguidos e eliminados. 

 
Como séculos de ditadores souberam, uma multidão analfabeta é mais fácil de 

dominar; uma vez que a arte da leitura não pode ser desaprendida, o segundo 

melhor recurso é limitar seu alcance. Portanto, como nenhuma outra criação 

humana, os livros têm sido a maldição das ditaduras. (MANGUEL, 1997, p. 315).  

 

Como os leitores têm o poder de refletir sobre as informações que encontram, a censura 

está sempre a serviço dos dominantes, para que o perigo de poder pensar não se alastre, 

principalmente pelas populações dominadas.  

Mas há também outra face da leitura; ela pode servir para disseminar ideologias como 

ocorreu com Mein Kampf de Hitler no período do terceiro Reich na Alemanha, que serviu para 

propagar a mentalidade e os ideais nazistas. Conforme relata Kemplerer (2009, p. 51) a língua 

direciona os sentimentos, conduz a mente e sutilmente dirige o inconsciente. Ela é absorvida 

por seus usuários em doses discretas e de modo distraído, como algo inócuo, mas que contamina 

sem fazer-se notar. Segundo o autor, na euforia da batida dos tambores, a censura reinava 

absoluta, escolhendo os livros que seriam eleitos e queimando outros que achava inadequados 

aos ideais do partido que se encontrava no poder. 

A escola de hoje controla o que é lido ao eleger e proibir livros, fortalecendo a censura 

consolidada por um processo histórico difundido no percurso da humanidade.  

 

Conclusão 

 

Nas escolas desse milênio, a falta de motivação causada pela imposição do que deve ser 

lido pela escola associada à ausência de projetos de leitura, a não valorização das descobertas 

e a obrigação de percorrer o caminho da leitura oralizada (antes da leitura grafo-semântica); faz 

com que a escola crie visões deturpadas sobre o ato de ler, que o transforma em algo monótono, 

vagaroso, inerte e infecundo.  

Por ser a escola um lugar de formação para a vida, na qual os sujeitos deverão agir do 

modo mais autônomo possível diante das limitações da sociedade do consumo, atos de ler 

propostos por ela deveriam ser os mais semelhantes possíveis aos encontrados em situações 

autênticas de leitura. Para isso os atos de leitura deveriam ser entendidos a partir de suas 

funções. “A mais constante de suas características é a intencionalidade, o fato de se integrarem 

num projeto que esboça de antemão suas modalidades e seus objetivos [...]” (FOUCAMBERT, 

1997, p. 105). Assim, os atos de leitura teriam que ser direcionados aos propósitos inerentes 

aos múltiplos contextos em que se encontram.  

De acordo com Foucambert (1997, p. 102) “aquele que lê sabe por que lê e, portanto, 

decide como fazê-lo.” Os projetos de leitura definirão os pontos de chegada e os modos de ler 

de acordo com sua destinação, pois, por mais informal e corriqueira que a situação possa 

parecer, serão adotados pelo leitor comportamentos de acordo com a situação de leitura. 

Por meio de projetos de leitura e das circunstâncias postuladas por eles, os alunos terão 

contanto com inúmeros textos de maneira autêntica. E, assim, a compreensão passará a ser vista 

como um processo ativo, pois o que os leitores compreendem àquilo que desejam saber. 
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CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO 

AUTÔNOMO NA APRENDIZAGEM DA ESCRITA 

 

Érika Christina Kohle1 

 

Introdução 

 

Pretendeu-se neste texto discutir sobre algumas contribuições que o professor pode 

proporcionar a seus alunos para auxiliá-los a produzir textos escritos. Uma vez que,  

 
[e]screver, particularmente, não é uma tarefa fácil; produzir textos escritos, com 

coerência, de acordo com a estrutura global que os caracteriza, com 

encadeamento coesivo e organização de parágrafos e frases, tem sido um 

problema que atinge alunos dos distintos níveis de ensino. (MILLER, 2003, p. 9).  

 

Na sociedade atual, essa inquietude pela aprendizagem da escrita é materializada na 

elaboração de métodos emergenciais de ensino, adotados pelas redes educacionais, e na 

aplicação de avaliações externas, como o Programa “Ler e Escrever”, projeto emergencial da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para garantir a alfabetização, que de acordo 

com dados de 2010 abrange 29.000 classes, e a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), 

avaliação externa que objetiva aferir os níveis de alfabetização e avalia os conhecimentos dos 

alunos de 3º ano em todo o território nacional.  

No entanto, nesse programa de ensino, e nessa avaliação, as práticas tradicionais 

encontram-se ainda presentes. Isso ocorre porque 

 
[...] as seduções do empirismo fonético superficial são muito fortes na 

linguística. O estudo da face sonora do signo linguístico nela ocupa um lugar 

proporcionalmente exagerado. Tal estudo muitas vezes determina o tom nessa 

disciplina e na maioria dos casos, é feito sem nenhum vínculo com a natureza 

real da linguagem enquanto código ideológico. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2010, p. 71). 

 

Assim, tanto na teoria quanto na prática atos de escrita são considerados hábitos motores, 

cujos problemas são o desenvolvimento muscular das mãos, as questões de traçado de linhas 

riscadas ou pautadas etc. Então, “às crianças não se ensina a linguagem escrita, mas os traços das 

palavras e por meio deles não se ultrapassam os limites da caligrafia”. (VYGOTSKI, 2000, p. 183) 

Quando se trata a escrita como uma técnica de memorizar sinais gráficos e reproduzi-los, 

de acordo com Bakhtin, as palavras são reduzidas a um sinal. 

 
[...] o sinal é uma entidade de conteúdo imutável; ele não pode substituir, nem 

refletir, nem refratar nada; constitui apenas um instrumento técnico para designar 

este ou aquele objeto (preciso e imutável) ou este ou aquele acontecimento 

(igualmente preciso e imutável). O sinal não pertence ao domínio da ideologia; 

ele faz parte do mundo dos objetos técnicos, [...] nada têm a ver com as técnicas 

de produção. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2010, p. 96-97). 

 

                                                           
1 Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” Faculdade 

de Filosofia e Ciências – UNESP, Marília, São Paulo, Brasil. E-mail: fraumartins@yahoo.com.br.  
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O sinal só terá significado para seus receptores, quando for orientado por um contexto 

discursivo e passar a ser constituído como um signo, compreendido no seu sentido.  

Em vez de se preocuparem em desenvolver uma via artificial e intermediária apegada 

historicamente ao ensino da escrita, que segundo Vygotski (2000, p. 184) significa para a criança 

dominar um sistema de extremamente complexo, necessidades de escrita deveriam criadas para elas. 

Sobre isso, Luria (1998, p. 143) afirma que, antes mesmo de atingir a idade escolar, a história 

da escrita na criança já teve início e ela já assimilou técnicas que tornam mais fácil aprender o 

conceito e a prática da escrita e por isso faz deduções sobre o que seria escrever. No entanto, ao 

chegar à escola a criança se depara com uma escrita diferente daquela com a qual teve contato 

durante toda a sua vida, e encontra atividades motoras de cópia, completamente estéreis. 

A importância da escrita revela-se por meio dos usos e dos valores que ela adquire na 

sociedade. Utilizando a escrita para cumprir a função social para a qual foi criada, a criança se 

apropria verdadeiramente desse instrumento cultural, pois protagoniza esse processo. 

Entretanto, “[...] esse trabalho começa não por propor atividades de escrita para a criança, mas 

por estimular e exercitar seu desejo de expressão” (MELLO, 2006, p. 190). 

 

Os desafios de promover a objetivação da escrita. 

 

É importante lembrar que “quando se escreve, está em jogo produzir um texto que faça 

sentido para o leitor e, da mesma forma, quando o leitor se coloca diante de um texto escrito, 

está em jogo interagir com os sentidos propostos pelo autor.” (MILLER, 2003, p. 9). Por isso, 

é necessário ter consciência de que os processos de escrita de textos devem envolver a produção 

de sentido tanto para quem escreve como para quem os lê. 

Mas, para que isso ocorra é preciso mudar as concepções sobre os processos cognitivos 

dos sujeitos presentes nas escolas da atualidade. Yarochevsky (1989, p. 120) afirma que por 

volta dos anos 60 do século passado, os cientistas ocidentais enxergaram nos estudos de 

Vygotski, sobre as raízes genéticas entre pensamento e linguagem, uma alternativa para isso. 

Nesses estudos constatou-se que  

 
[...] a fala egocêntrica emerge quando a criança transfere formas sociais e 

cooperativas de comportamento para a esfera das funções psíquicas interiores 

e pessoais [...]. Segundo nossa concepção, o verdadeiro curso do 

desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o socializado, mas 

do social para o individual. (YAROCHEVSKY, 1989, p. 123).  

 

A partir dessa mudança de paradigma, a figura do professor é encarada como essencial 

para a aprendizagem, pois exerce função de mediador entre a criança, os comportamentos 

sociais e o conhecimento, já que a criança interioriza as formas sociais de comportamento que 

os adultos utilizam com ela desde o começo de sua vida. 

Além disso, Oliveira (2006, p. 3-4) enfatiza que a partir da sua atividade o homem busca 

satisfazer não só suas necessidades biológicas, mas também as necessidades que ele cria ao 

longo de seu processo de desenvolvimento. 

 
Para poder concretizar sua atividade, o homem precisa apropriar-se do que 

outros já criaram [...]. E esse fim posto é sempre um produto social, mesmo 

quando enunciado por um indivíduo singular. Ao objetivar-se cria sempre 

novas necessidades e, consequentemente, novos instrumentos, novas técnicas 

e, de igual modo, novos conhecimentos científicos, filosóficos e artísticos. 

Cria, assim, a cultura. (OLIVEIRA, 2006, p. 8). 
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De um processo contínuo e ininterrupto de apropriação e objetivação gerador de novas 

necessidades resulta a universalização do homem. Uma vez que, os progressos não se efetuam 

de maneira espontânea, porque dependem das interações das crianças com seus interlocutores. 

 

A importância do trabalho com gêneros do discurso  

 

Uma alternativa para os métodos tradicionais de ensino da escrita seriam as propostas de 

escrita a partir dos gêneros do discurso. 

 
As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do 

discurso, chegam à nossa experiência em conjunto e estritamente vinculadas. 

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas). 

Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da mesma forma que 

organizam as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos a moldar nosso 

discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já advinhamos 

o seu gênero pelas primeiras palavras [...]. (BAKHTIN, 2006, p. 283) 

 

Além disso, é papel da escola levar os alunos a dominarem cada vez mais os gêneros do 

discurso e levá-los a produzir gêneros cada vez mais elaborados para que possam fazer suas 

próprias escolhas de acordo com a necessidade das situações em que se encontrarem e dominá-

los de forma cada vez mais autônoma. 

  
Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os empregamos, 

tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa individualidade 

(onde isso é possível e necessário), refletimos de modo mais flexível e sutil a 

situação singular da comunicação; em suma, realizamos de modo mais 

acabado o nosso livre projeto de discurso. (BAKHTIN, 2006, p. 285). 

 

Entretanto, ao propor atividades destituídas de sentido às crianças, segue-se o caminho 

inverso em relação ao desenvolvimento do conhecimento, porque é impossível ocupar uma 

posição responsiva em relação a uma posição isolada. Para que sejam compreendidos, os 

enunciados devem ser transpostos do campo da estrutura para o campo do discurso, ou seja, 

para seu contexto sociointerativo.  

Desse modo, a linguagem é entendida nas relações entre o “eu” e o “outro” e da 

instabilidade e das múltiplas possibilidades de significação da palavra. Visto que, 

 
[...] o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente 

determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. 

Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2006, p. 261-262). 

 

Assim, o sujeito cria seu enunciado de acordo com o seu outro no processo discursivo. 

Porque durante a sua formação, desenvolve seu discurso em contato constante com os 

enunciados dos outros, que por sua vez são plenos de palavras de outros, formados numa cadeia 

de enunciados reelaborados, que dialogam ininterruptamente entre si.  

 Quando se pode escolher o gênero do discurso a ser escrito, as dificuldades de escrita 

passam a ficar em segundo plano, pois o desejo de escrever se torna maior à medida que essa 
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escrita tem uma função social. Além disso, é facilmente perceptível que os sujeitos quando 

estão inseridos em situações reais de escrita para determinado interlocutor, não só escrevem 

seus textos com empenho, mas também se apropriam das funções da escrita.  

Ainda em relação ao trabalho com gêneros, Marcuschi traz uma questão importante que 

a escola deve compreender – o controle social exercido pelos gêneros discursivos. 

  
Desde que nos constituímos como seres sociais, nos achamos envolvidos 

numa máquina sócio-discursiva. E um dos instrumentos mais poderosos dessa 

máquina são os gêneros textuais, sendo que seu domínio e manipulação 

dependem boa parte da forma de nossa inserção social e do nosso poder social. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 162) 

  

Portanto, numa sociedade caracterizada pela divisão de classes, em que o domínio dos 

gêneros é uma das condições para a interação nas diferentes instâncias sociais, os gêneros se 

marcam como um instrumento ideológico das classes dominantes para a manutenção do status 

quo social estabelecido. Por isso a escola deve oferecer uma variada gama de gêneros textuais 

aos alunos para que sejam cada vez mais autônomos diante das necessidades discursivas, pois 

a falta desse conhecimento dos gêneros criaria dificuldades de uso da escrita. 

 

A relevância da reflexão sobre linguagem para o ensino da escrita 

 

Ao estudar a linguagem é preciso admitir não apenas as ações linguísticas, mas também 

a reflexão sobre a linguagem. Caso contrário, a linguagem seria entendida como um mero 

código ensinado por meio de decodificação mecânica. Entretanto, “a aprendizagem da 

linguagem é já um ato de reflexão sobre a linguagem: as ações linguísticas que praticamos nas 

interações em que nos envolvemos demandam esta reflexão.” (GERALDI, 1993, p. 12). 

Por meio das atividades de reflexão sobre o uso da língua a partir das necessidades ocorrentes 

no momento da escrita, a aprendizagem se dá de modo consciente, e, essas atividades se manifestam 

como negociações de sentido, autocorreções, reelaborações, antecipações, entre outras.  

Nesse trabalho de reflexão e de ação sobre a linguagem a criança incorpora ao seu sistema 

anterior de conhecimentos os saberes desenvolvidos na discussão epilinguística, que “conduz a 

uma dupla tarefa: refletir sobre a adequação de um recurso linguístico para a construção de 

determinado texto e agir para transformá-lo em função dessa reflexão.” (MILLER, 2003, p. 13).  

Constata-se, portanto, que o trabalho de reflexão sobre os textos em seu momento de 

elaboração, permite o desenvolvimento dos usos da linguagem escrita. 

 

Conclusão 

 

Uma alternativa para o ensino dos atos de escrita seria garantir, desde o início, o contato 

dos alunos com gêneros discursivos para que eles possam perceber os enunciados inseridos em 

seu conjunto sócio-histórico-social.  

Além disso, com a cooperação de interlocutores letrados, a criança elabora aos poucos o 

conceito de escrita. Pois, a língua só pode ser apropriada em sua completude em seu fluxo, por 

meio do processo de dialogia, em que os sujeitos, no momento em que entram em contanto com 

as palavras do outro, oferecem a sua contrapalavra em uma interatividade complexa e dinâmica.  

Além disso, o estudo epilinguístico dos aspectos da linguagem causam interferências 

qualitativas nos atos de escrita das crianças que se encontram no processo de apropriação dessa 

linguagem. 
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VIVER, EXPERIMENTAR, (DES)TECER, RECRIAR, TECER, BUSCAR: 

TOALHA DE LER 

 

Lara Jatkoske Lazo1 

  

Não me vejo e leio o mundo e os livros como no passado. 

Sócrates dizia que era necessário “conhecer-se a si mesmo” para se poder alcançar o 

conhecimento das coisas. O homem é um leitor por natureza; reflete-se nas coisas ao que elas 

respondem. Mas, é realmente possível conhecer-se integralmente, se nos modificamos a cada 

momento?  

Em 20152, lembranças de experiências vieram-me à tona. Pude rever-me lançada de 

outros tempos, com um olhar distante e analítico. Não voltei até o passado e me inseri nele; 

o passado se projetou no futuro e chegou até mim sob os olhos de um eu presente pensante. 

Coloco o meu ego antigo como terceira pessoa do discurso com quem a primeira (a 

contemporânea) conversa, sob o olhar leitor modificado pelas experiências da vida. Revivo 

o passado de forma diferente, porque aquela terceira pessoa não é mais o eu presente. 

Reanimo o ego antigo com o atual. Conheço-me ou só conheço facetas de um velho eu 

transformado pelo presente efêmero do olhar? Da primeira pessoa, a infantil, vi um olhar 

sonhador por um futuro distante e misterioso, que conversava com fadas e acreditava 

possível subir em arco-íris. Mas seu desejo era o futuro, a Esperança de algo que o tempo 

guardava. Olhando para a “fita branca” da infância, descubro, de inocência, só o branco do 

futuro no olhar infantil: a inocência diante da fatalidade de existir e não se poder vislumbrar 

a existência na totalidade; de ser um viajante com um destino incerto, com fé em algo que 

só deseja ser bom, mas que não pode vislumbrar; de sentir-se eterno; de só crer, aceitar a 

obrigação de existir e nela ter fé; a inocência da Esperança. Nunca vivemos realmente o 

presente, porque a esperança nos move e grita: - Avante! Ele é efêmero; em um átimo, torna-

se passado, um foco num momento do movimento incessante da vida, como numa fita de 

filme ou como no Paradoxo da Flecha Imóvel do pré-socrático Zenão. O homem deseja 

projetar-se a frente no tempo a partir de um flash presente.  

Eu, primeira pessoa, sinto-me, ao ver a minha terceira projetada no tempo, como que 

diante da Esperança e da Eternidade. Hoje, desenrolada a “fita branca”, procuro a inocência em 

mim e só a encontro na Esperança, mais tênue do que na infância, por causa da ausência do 

“devir-criança” (SCHÉRER, 2009, p. 191-209). Posso até aproximar-me da terceira pessoa, a 

infantil, mas nunca mais a serei, porque a razão e os clichês me impregnaram. Assim acontece, 

por exemplo, com 
 

o artista criador: ele não se torna criança, mas compartilha sua vizinhança, 

intercâmbio entre-os-dois, em que o artista fornece-lhe o que ela ainda não 

tem (a capacidade de dar forma à experiência), enquanto ele recebe da criança 

o que deixou de ter: a franqueza de um olhar não obstruído pelos clichês. 

Devir-criança é retirar da página as imagens e as ideias feitas [...] (SCHÉRER, 

2009, p. 208-209).  
 

                                                           
1 E-mail: larajlazo@yahoo.com. 
2 Texto produzido como considerações pessoais das aulas de Epistemologia e Leitura, ministradas na pós-

graduação da UNESP de Rio Claro, pelas Profas. Drª. Arlete De J. Brito e Maria Augusta H. W. Ribeiro (2015). 

Dedicado a elas e à Profa. Drª. Maria Rosa R. M. De Camargo. 

larajlazo@yahoo.com


VIVER, EXPERIMENTAR, (DES)TECER, RECRIAR, TECER, BUSCAR: TOALHA DE LER 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.574-578, SET.DEZ.2016 575 

Os clichês matam, aos poucos, uma parte da Esperança (a dos sonhos antigos e a da 

capacidade de sonhar novas possibilidades), com a razão ditatorial da sociedade, 

principalmente, a dominante.  

Lendo, fui percebendo que a Esperança é a única forma de inocência existente e o motor 

da vida. Aniquilada pela fatalidade, como nos filmes “Alemanha Ano Zero” e “A Fita Branca,” 

a Esperança igualmente pode ser representada pela imagem atual do menino imigrante sírio 

morto numa praia da Turquia, após o naufrágio de seu barco (Demir, 2015). Em vez da foto de 

um adulto, eis que se mostra ao mundo uma imagem mais comovedora: a de uma criança morta. 

Que romance existencialista não teria escrito Dostoiévsky desta imagem? Os elementos e  

 
o vocabulário, que usamos para desentranhar a narrativa que uma imagem 

encerra, [...] são determinados não só pela iconografia mundial, mas também 

por um amplo aspecto de circunstâncias socais ou privadas, fortuitas ou 

obrigatórias. Construímos nossa narrativa por meio de ecos de outras 

narrativas, por meio da ilusão do autorreflexo, por meio do conhecimento 

técnico e histórico, por meio da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos, da 

iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, da compaixão, do engenho. 

(MANGUEL, 2001, p. 28)  
 

A foto destaca os pés, que não mais tocam o chão; os mesmos que caminhavam em busca do 

sonho, guiados pela Esperança, numa trajetória misteriosa e aventuresca; os pés, contatos com o 

mundo, que após a iniciação do caminho pelas águas (o mar), não conseguiram levar a sua dona, a 

Esperança, a continuar sua trajetória, pois que morre e, com ela, a inocência. A Esperança não leva 

a um fim, mas a um caminho incessante enquanto vivemos, que é o percurso das experiências para 

a transformação do ser humano. Essa transformação é o que deseja a Esperança e o que envolve o 

bem e o mal. O caráter está em prova, como em Gil Vicente: Belzebu, mais uma vez, tentará os 

seus escolhidos: Todo Mundo. Ou, melhor, aqueles o escolherão. Na visão de Sartre, o livre arbítrio 

é nosso, um direito do ser humano, que dá forma ao mundo (SARTRE, 2009). 

Assim, associo a trajetória humana, condensada nessa triste imagem, com histórias como 

as de Pinóquio, Jesus e Valjean; com a relação entre Gepeto e Pinóquio; Maria e Jesus; Jean 

Valjean e Cosette. Nas três, li a simbologia por um viés maçônico e rosacruz, sendo que Collodi 

e Victor Hugo, pelos textos, aparentemente tinham vínculos com estas ordens filosóficas, que 

trazem tradições simbólicas anteriores à Era de Cristo: o burro (jegue, boi ou jumento), na 

história de Jesus, é como os pés do menino sírio, o contato e o apego à terra, o trabalho 

necessário no mundo, a experiência como aprendizagem; tanto Pinóquio como Jesus e Jean 

tiveram a iniciação vencida através das águas e de longa e árdua trajetória: o ventre da baleia; 

a crucificação, após o que das chagas de Jesus vertia água; e os caminhos nos esgotos 

subterrâneos de Paris. Aí estão o trabalho, a provação do caráter, a iniciação e o autosacrifício 

pelo outro e pela própria transformação (renascimento), tal como é mostrada em o Asno de 

Ouro de Apuleio e representada pela idade de 33 anos de Jesus Cristo, o 33 maçônico do alcance 

da perfeição moral. Eneias também “vive” nessas histórias, tal como outros heróis, cujo ideal é 

vencer, primeiramente, a si mesmos. Tudo se resume na metamorfose do homem para um ser 

melhor, na luta entre o mal e o bem, entre o bicho e o homem, entre o demônio e o herói. Canta, 

essa luta, também Gil Vicente, em O Auto Da Lusitânia, em que Belzebu tenta Todo Mundo 

(os homens), só vivendo na sociedade, porque é ouvido por este. Belzebu é uma palavra, cujo 

sentido original era relacionado à transformação, à vida, à terra e ao deus-boi cultuado pelos 

antigos mesopotâmicos, deturpada pelos judeus ao sentido maléfico de Senhor das Moscas e 

Senhor do Esterco. Todos os heróis tiveram provações; foram abandonados pelas divindades à 

sorte, porque o livre arbítrio é direito de cada um; todos renasceram das águas e tornaram-se 
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mais humanos (Por exemplo: os heróis gregos choram, porque se humanizam à medida em que 

também se divinizam. Os homens e os deuses eram semelhantes na mitologia clássica); todos 

foram tentados pelo mal e o venceram. O garoto sírio não pôde continuar sua trajetória, 

simbolizando a morte da inocência, da Esperança, da humanidade e do futuro. Seus olhos 

cerrados representam as janelas do futuro fechadas. E isso é hediondo, porque atinge a 

Esperança de todos nós. Mostrar a sola dos pés, na cultura síria, indica repulsa, grande ofensa. 

O garoto repudia o mundo que o matou. Os sentimentos de todos se refletem no corpinho morto, 

que parece viver em forma de dor. A humanidade morre naquele indivíduo, renascendo nos 

corações de seus leitores, num forte tom existencialista. Assim que se sentiu Margarete Duras, 

vivendo o sofrimento em seu livro A Dor. Os leitores vivem na criação; os atores, na pele. O 

existencialismo torna-se, no aspecto de sentir, quase um impressionismo.  

Após anos mudei a forma de ler, relacionando pontos como nunca antes, sentindo-me mais 

humana em minha trajetória. Os personagens tomam formas em mim e eu dou outras a eles. 

Vejo a Fada Azul, a Estrela de Belém e o Pão, nas obras acima, como varinhas mágicas 

do desejo de transformação, quando este torna-se ação criadora. A leitura dos livros articulada 

com a leitura do mundo pode ser a varinha mágica no decorrer das experiências vividas. Viver, 

experimentar, (des)tecer, recriar, tecer, buscar: toalha De Ler. Fios criadores. O Grilo falante 

de Pinóquio (Consciência ou ditadura social?) canta na mente: Acorda! Leia! Ouça! Aja! Meu 

eu docente precisa aprender a usar a varinha mágica não só para encaminhar, mas para permitir 

a consciência e transformar; não ainda para tornar a criança um adulto, porém, para dar-lhe o 

direito de ser criança, de descobrir o mundo com a própria leitura, sem a ocultação do que 

denominamos realidade: “É nesse território ambíguo, entre posse e reconhecimento, entre 

identidade imposta pelos outros e identidade descoberta por si mesmo, que se situa, na minha 

opinião, o fato de ler” (MANGUEL, 2009, p. 96). Como humana, docente e, agora, como leitora 

que se descobre leitora outra, percebo que preciso olhar sem pressa para os lados e para cima; 

ao infinito das possibilidades e atentar para as “mitologias” (no sentido de códigos de Barthes), 

que enfeitiçam o homem em sua trajetória e o tendenciam. Relacionar as experiências à leitura; 

deixar de focar o chão limitador e olhar para o alto e à volta; tomar consciência do que dizem 

os signos e de como eu e as outras pessoas os leem, na quase vertiginosa ciranda linguística e 

semiótica do mundo. Só assim pode haver significativa transformação: “[...] Pinocchio somente 

aprenderá se não tiver pressa de aprender e só se tornará um indivíduo completo graças ao 

esforço de aprender lentamente” (MANGUEL, 2009, p. 98). Olhando para cima, damo-nos o 

direito de expandir a mente para um infinito de possibilidades, talvez parecido com o jeito das 

crianças, no entanto, mais contraído pela lógica e pela experiência de anos. 

Segundo o poeta latino Ovídio, em Metamorfoses, a capacidade mágica de olhar para 

cima é ter Esperança e a possibilidade de se Transformar. Seguimos como Fernão Capelo 

Gaivota, que parte conscientemente para a busca da própria transformação; como Castaneda, o 

aprendiz do índio Don Juan, em sua árdua trajetória em Viagem a Ixtlan.  

Em Pinóquio, a escola não é para crianças, é um trajeto à idade adulta, à negação da 

liberdade: “[...] não é um espaço onde se tornar uma criança melhor e mais completa, mas um 

lugar de iniciação ao mundo dos adultos, com suas convenções, suas exigências burocráticas, 

seus acordos tácitos e seu sistema de castas” (MANGUEL, 2009, p. 96 -97). A infância é 

negada, porque é subversiva. Pinóquio deve ser domesticado para ser mais uma marionete da 

sociedade. Ele não aprende a ler profundamente, porque, para tanto, precisa de tempo e na casa 

de Gepeto há relógios por toda a parte, fazendo-o se lembrar das limitações do ponteiro. 

Pinóquio é rebelde, preguiçoso e criança, condição perigosa para a sociedade, porque é livre de 

pensamento e vale pela pessoa que é e não por aquilo que desejam que seja. Como todos nós, o 

menino de madeira foi domesticado e sua mente tornou-se adulta. Percebo que nós, como o 
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boneco, deixamos o impossível para sermos o possível que é o exigido pela sociedade. 

Marionetes de um sistema, agimos conforme ele, uns mais, outros menos; que, aprendendo a 

ler com profundidade, ao menos podemos ter mais consciência das coisas num âmbito histórico 

e atual, tornando-nos mais capazes de transformarmo-nos e ao próximo. Tarefa difícil, porque 

ler profundamente, numa época em que a pobreza de experiência repudia o esforço e em que a 

tecnologia exige rapidez, eficácia e uma certa “desumanização”, requer muita força de vontade.  

Aventurando-me pelas ideias de Benjamin, a leitura se esfazia pela pobreza da 

experiência, que vem se instalando em decorrência das guerras mundiais, da violência política 

e econômica e da tecnologia sobreposta ao homem. O poder capitalista, com sua fé de mercado, 

reza o “capital nosso de cada dia”, tornando-se, muitas vezes, mais importante do que o próprio 

ser humano. De sua concretude formal à hipótese e desmaterialização, através, segundo 

Agamben, do slogan dominador, instalou-se um ideal mais importante do que o próprio homem, 

que é assimilado pela Esperança e elevado a fim e não a meio. Essa Esperança acredita em um 

objetivo final para a sua trajetória: a riqueza e o poder. O meio até isso pouco importa. O homem 

começa a definhar enquanto experiência e humanidade para se virtualizar. O caráter perde a 

vez, porque não dá crédito capitalista, enquanto que este cria símbolos de valor e de poder. O 

slogan se instala confortavelmente aos leitores incautos. Não seria uma personificação de 

Belzebu, como no canto de Gil Vicente? Aquilo que Todo Mundo quer?    

Ler sabendo o que se está lendo. 

Eis por onde ir!  
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A FUNÇÃO HUMANIZADORA EM LUA NO VARAL, DE ANTONIO BARRETO 

 

Luciana Ferreira Leal1 

 

Introdução 

 

Antonio Candido identifica três funções exercidas pela Literatura, são elas: função 

psicológica (necessidade de fantasia), função formadora (as fantasias têm base na realidade) e 

função social (identificação do leitor e de seu universo vivencial), as quais, em seu conjunto, 

denomina de função humanizadora da Literatura. As três funções, identificadas por Antonio 

Candido, podem ser analisadas no livro em questão em que texto e ilustração se juntam para tratar 

da poesia, o que nos permite a dupla leitura poética e humanizadora: a do texto e a da imagem.  

O livro possibilita ampliação das referências estéticas e culturais do leitor, visto que é um 

texto permeado de movimento, de sentido contrário, de abertura para o outro, é o texto que 

rompe o equilíbrio e faz pensar. A poesia contida em Lua no varal mostra aos leitores que 

existem várias maneiras de usar as palavras e a linguagem. 

 

Lua no varal 

 

Lua no Varal, publicado em 1986, foi, em 2012, sob a responsabilidade do designer 

gráfico de Maurizio Mannzo, publicado sob nova edição. As ilustrações e projeto gráfico de 

Paulo Bernardo Vaz foram recuperadas, por meio de restauro digital. Foi mantido, no projeto 

gráfico, a concepção da estrutura original, apenas com mais área branca, nova tipografia e 

pequenos ajustes na nova diagramação do livro. 

Lua no Varal é um livro destinado ao público infantil que encanta leitores de todas as 

idades. Chegou às minhas mãos como sonho, como sentimento a ser pendurado no fio do tempo 

e me seduziu imediatamente. Tinha a impressão de que as páginas, quando as virava, saiam ao 

vento para respirar e me acenava como convite para continuar a leitura. Tantas perguntas fiz 

para mim mesma: é possível pendurar a lua no varal? Como posso pendurar a lua no varal? Em 

vez da lua, penduro o sonho? 

Com cores vivas, o ilustrador interpreta e ilumina os múltiplos sentidos da expressão “lua 

no varal” encontrados nesse livro. A Literatura forma, não pedagogicamente, mas 

humanamente. A função formadora é aqui entrevista na descoberta de um mundo de infinitas 

possibilidades, na descoberta das palavras, dos sons e das rimas. Os recursos expressivos da 

produção poética são muito bem utilizados em Lua no varal. Dividido em quatro grandes 

poemas: “A poça-d’água”, “A lâmpada”, “A serenata” e “A aurora”, sugerindo momentos 

decisivos da noite e madrugada (do entardecer ao amanhecer), o livro é permeado de imagens 

poéticas, na maioria das vezes insólitas, efeitos rítmicos e elaboração lexical. 

O autor, Antonio de Pádua Barreto Carvalho, nasceu em Passos (MG) em 13 de junho de 

1954. Reside em Belo Horizonte desde 1973. Morou também em algumas cidades do Oriente 

Médio. Tem vários prêmios nacionais e internacionais de literatura, para obras inéditas e 

publicadas, nos gêneros: poesia, conto, romance e literatura infanto-juvenil. Participa também 

de várias antologias nacionais e estrangeiras de poesia e contos. Foi redator do Suplemento 

Literário do Minas Gerais, articulista e cronista do jornal Estado de Minas e da revista “Morada” 

(BH). Colabora com textos críticos, poemas e artigos de opinião para “El Clarín” (Buenos 

Aires), “Ror” (Barcelona); “Zidcht” (Frankfurt), “Somam” (Bruxelas); e outros periódicos.  

                                                           
1 Faculdade FACCAT; Secretaria Municipal da Educação, Tupã, São Paulo, Brasil. E-mail: luciana_lea@hotmail.com. 

mailto:luciana_lea@hotmail.com


A FUNÇÃO HUMANIZADORA EM LUA NO VARAL, DE ANTONIO BARRETO 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.579-583, SET.DEZ.2016 580 

O ilustrador, Paulo Bernardo Vaz, possui graduação em Comunicação Social, mestrado 

em Editoração e Audiovisual, diploma de estudos aprofundados (DEA) em Audiovisual e 

Telemática (1981), doutorado em Comunicação e Educação e Pós-Doutorado pela 

Universidade do Minho (2010). Professor Visitante junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Jornalismo (Mestrado e Doutorado) da Universidade Federal de Santa Catarina e aposentado 

da Universidade Federal de Minas Gerais. Desenvolve pesquisas sobre design gráfico, 

fotojornalismo, imagem, tipografia e publicidade na mídia impressa.  

 

As funções da literatura 

 

Professor, crítico e ensaísta Antonio Candido, mestre de todos nós, discorre acerca das 

funções que a literatura pode desempenhar na formação do homem. Segundo ele, as funções 

são: psicológica, formadora/educadora e social. 

Na função psicológica, a literatura responde às necessidades humanas de ficção e fantasia. 

Essas necessidades são expressas por meio dos devaneios em que todos se envolvem 

diariamente. Em se tratando das modalidades de fantasia, para Candido, a literatura seja, talvez, 

a mais rica, pois é capaz de suprir, e transformar a realidade com o trabalho executado pela 

imaginação literária.  

Na função formadora, a literatura formaria e educaria como a própria vida. Por ter base na 

realidade, a literatura atua como instrumento de educação, de formação do homem, não segundo a 

pedagogia oficial, ou como um apêndice de instrução moral e cívica ou, ainda, como nos manuais 

de virtudes e boa conduta, mas trazendo em si tanto o bem quanto o mal e agindo de forma 

imprevisível na formação do homem, ela humaniza em sentido profundo, porque faz viver. 

A terceira e última função considerada por Candido diz respeito ao conhecimento do mundo 

e do ser, à identificação do leitor e de seu universo vivencial e ele denomina de função social. Essa 

função é que faculta ao homem o reconhecimento da realidade que o cerca quando transposta para 

o mundo ficcional. Assim, essa função é verdadeiramente sentida quando o leitor é capaz de 

incorporar a realidade da obra às suas próprias vivências e experiências pessoais, ou seja, quando o 

leitor se sente participante de uma humanidade também sua, conseguindo incorporar à sua 

experiência o que o escritor lhe apresente como sentido de realidade. 

Essas funções influem diretamente no homem, visto que a literatura, relacionada à 

demonstração do real, expressa o homem e, ao mesmo tempo, volta-se para sua formação, ao 

passo em que é fruidor da mesma. É notória a importância que a literatura exerce no meio social, 

principalmente no homem, participante e responsável pelo sustento e manutenção do seu meio. 

Lua no varal (2012) trata-se de literatura de fato, pois neste livro encontramos as funções 

estabelecidas por Candido. A função psicológica permeia todo o texto. Nós leitores nos 

contagiamos com a imaginação literária oferecida pelo livro. As fantasias e devaneios também 

fazem parte do universo ficcional. Os recursos expressivos da produção poética são muito bem 

utilizados em Lua no varal (2012). Dividido em quatro grandes poemas: “A poça-d’água”, “A 

lâmpada”, “A serenata” e “A aurora”, sugerindo momentos decisivos da noite e madrugada (do 

entardecer ao amanhecer), o livro é permeado de imagens poéticas: “Ali, na janela da noite,/ 

onde a Lua é uma queijo de mel,/ um menino lambe seus sonhos/ brincando com a lâmpada do 

céu” (p. 7), na maioria das vezes insólitas: “mas aí um peixe de penas” (p. 17) e efeitos rítmicos: 

“E logo depois desse aviso/ no meio da praça da Farra/ surgiu a banda encantada/ do Circo 

Nacional de Milonga.” (p. 14).  

A Literatura forma, não pedagogicamente, mas humanamente. A função formadora é aqui 

entrevista na descoberta de um mundo de infinitas possibilidades, na descoberta das palavras, dos 

sons e das rimas. Indiretamente, por meio de muita imaginação e fantasia, Lua no varal (2012) nos 
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persuade de que a literatura, o livro,, além de existir para ser admirado, para ser bonito, poderá ser 

uma salvação. Por isso a sugestão do sono lírico que liberta da gaiola e possibilita o sonho. (p. 9). 

E isso nos faz lembrar de Goethe (1749-1832): “não existe meio mais seguro para fugir do mundo 

do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte.”  

E tudo acontece enquanto o menino lê uma história. Toda a imaginação e fantasia são 

decorrentes do livro que lê. O menino, na volta do sonho, traz a lua no braço e a dependura no 

espaço “do quarto-crescente que é o seu” (p. 10) e na Rua do Sono presentificam-se as memórias 

de um menino sonâmbulo que escondia nuvens nos paralelepípedos da rua e a musicalidade 

provocada pela algazarra de cigarras zunindo múltiplas guitarras à medida em que surge o Circo 

Nacional de Milonga e a temporada do riso. As imagens são as mais insólitas possíveis: cobra 

que voa e onça com catapora (p. 15) 

A linguagem sugestiva, conotativa, metafórica, figurada, criativa, inusitada cumpre, no 

livro analisado, a chamada função poética. Na definição de Jean Cohen (1974), crítico de 

literatura, Poesia é palavra. É linguagem. Todo o gênio do poeta reside na invenção verbal. É 

justamente esta forma de dizer e de expressar que me encanta em Lua no varal (2012): “era a 

Lua encurralada na rua enluarada/dormindo bem fresquinha numa pooça- dágua.” (p. 26) 

Se a poesia é uma forma peculiar de dizer, de expressar, de maneira surpreendente o livro 

Lua no varal revela isso. Para Bartolomeu Campos Queirós (1997), a literatura é um 

rompimento com o cotidiano da linguagem e isso só existe quando o texto abre espaço para a 

reflexão. A literatura não é servil, ela só existe em liberdade, o seu compromisso é com a 

revelação, por isso a sua função formadora. 

Antonio Barreto perfeitamente nos mostra que a essência da poesia não está no próprio 

assunto, na expressão do sentimento, da comoção, do encantamento, mas na palavra.. Por meio 

da aproximação de sentidos contrários, o contraste se estabelece, servindo, essencialmente, para 

dar ênfase aos conceitos envolvidos. Metaforicamente, estamos diante da ideia de que a poesia 

não tem fim e suas interpretações também não se esgotam. Jean Cohen (1974) considera que 

poeta é poeta não pelo que pensou ou sentiu, mas pelo que disse, uma vez que não é criador de 

idéias, mas de palavras. Todo seu gênio reside na invenção verbal.  

A função psicológica e formadora, descritas por Candido (1972) são aqui entrevistas por meio 

da linguagem poética que ultrapassa sua função meramente comunicativa e se torna, ela própria, a 

matéria prima para a obra de arte. Em função disso, ressaltamos que na função poética o esforço do 

autor incide sobre a estrutura da mensagem, sobre a forma de dizer: Poesia é o texto permeado de 

movimento, de sentido contrário, de abertura para o outro, é o texto que rompe o equilíbrio e faz 

pensar. (CECCANTINI, 2004, p. 146). São exatamente essas várias definições e indefinições que 

dão à poesia riqueza e grandiosidade, pois a sua expressão pode ser multifacetada. 

Para Lavínia Fávero, na poesia, o silêncio não representa uma ausência, mas uma 

possibilidade de sentido, pois o que o poema cala diz tanto quanto o que ele enuncia, porque 

sinaliza algo que está faltando. Porque afinal, em Lua no varal, o amanhecer, pode representar 

tanta coisa, inclusive a que não foi expressa.  

E assim o livro chega ao seu fim. E nós leitores e apreciadores do bom texto literário 

atentamos para o fato de que o fim do livro remete ao seu início, em se tratando do espaço e do 

contexto. “Ali, na janela da noite” (p. 7), primeiro verso da primeira estrofe do livro, é retomado 

na última página. 

A função social, terceira e última função descrita por Candido, se refere à identificação 

do leitor e de seu universo vivencial representados na obra artística. Nesse sentido, maior é o 

efeito dessa função quando o leitor consegue relacionar a realidade da obra às suas próprias 

experiências pessoais. Em Lua no varal (2012) temos, de forma metalinguística, uma das mais 
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belas e interessantes reflexões sobre a poesia. Não há uma única definição para poema, assim 

como não há uma única interpretação para o texto literário. 

O livro Lua no varal possibilita abertura para construção de sentidos. Além das metáforas, 

antíteses, assonâncias e aliterações: “era a lua em disparada pela rua afora/ violando a luz de lã/ 

da lâmpada pálida/da aurora” (p. 52), outro recurso bem interessante utilizado por Antonio 

Carvalho diz respeito à alusão, referência explícita à personagem mitológica de Ícaro: “Até que 

a noite infinita/lhe traga o sono mais lírico/ e ele sonhando ser Ícaro/ escapa de sua gaiola/ 

munido de tinta e pincel” (p. 9) para servir de termo de comparação, e que apela à capacidade 

de associação de ideias do leitor. O recurso à alusão na Literatura pode testemunhar a relação 

de um autor com a tradição que representa ou com a qual se identifica. Diferentemente da 

mitologia grega, o Ícaro, de Lua no varal, envelhece: “Mas é na janela da aurora/ – quando o 

dia tira o chapéu –/ que Ícaro de cabelos brancos/ e enormes asas de cera/ estende entre duas 

estrelas/ um mágico fio de cristal.” (p. 54) 

 

Considerações finais 

 

Por fim, ressaltamos que a poesia mostra aos leitores que existem várias maneiras de usar 

as palavras e a linguagem. No livro Lua no varal, reeditado e publicado em 2012, Antonio 

Barreto mostra aos leitores que existem várias maneiras de usar as palavras e a linguagem: “Ali, 

onde a rua era curva/como a pança de Papai Noel,/ um bumbo espantou a chuva/ depois o 

trombone, o tarol/ e numa algazarra as cigarras/ zuniram muitas guitarras.” (p. 13) 

Carlito Azevedo considera a poesia “algo tão generoso que às vezes até se dá o trabalho 

de aparecer uma ou duas vezes um bom livro de poemas”. No livro Lua no varal generosidade 

se efetiva, pois estamos diante de texto que, do começo ao fim, é permeado de poesia.  

Conforme discorremos até aqui, de acordo com Candido (1972), a literatura tem o poder 

de atuar na formação do indivíduo. Ainda, nas palavras de Candido, “a Literatura não corrompe 

nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que 

chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver.” (1972, p. 806) 
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BASES TEÓRICAS SOBRE O PAPEL DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

Sérgio Antônio da Silva Leite1 

 

Apresentação 

 

Nas últimas décadas, temos observado, em nosso meio, a presença crescente do tema da 

afetividade na agenda de pesquisadores da área da Educação, especialmente relacionados com a 

Psicologia Educacional (Dantas, 1992; Oliveira, 1992; Mahoney, 1993; Pinheiro, 1995; Almeida, 

1997; Arantes, 2003; Leite, 2006, 2013). A partir de meados dos anos 90, iniciamos uma série de 

estudos e pesquisas sobre a questão da dimensão afetiva no processo de mediação pedagógica em 

sala de aula, através de um grupo de orientandos de diversos níveis, o qual tive o imenso prazer de 

coordenar. Este grupo ficou informalmente conhecido como Grupo do Afeto2. Deve-se esclarecer 

que esse nosso envolvimento com a questão da afetividade ocorreu a partir de propostas de estudos 

que passaram a focar a questão da constituição do leitor autônomo, estimulando o aprofundamento 

teórico e a realização de inúmeras pesquisas sobre o tema. 

 

A questão dualismo x monismo 

 

Um dos primeiros desafios teóricos que se colocaram para o Grupo do Afeto foi compreender 

os motivos determinantes da ausência do tema da afetividade na agenda do pensamento educacional 

ocidental, em especial da pesquisa realizada em sala de aula. Alguns interlocutores (Capra, 1982; 

Figueiredo, 1992; Giles, 1993; Bosch, 1998; Marcondes, 2000) nos possibilitaram supor que tal 

ausência se deva ao domínio secular da conhecida concepção dualista no pensamento filosófico 

ocidental, segundo o qual o Homem é um ser cindido, não único. 

Assumir a concepção dualista razão/emoção significa crer que o sujeito é um ser que ora 

pensa, ora sente, não havendo vínculos ou relações determinantes entre essas duas dimensões. 

No mesmo sentido, implica assumir que o Homem apresenta uma dimensão que não é passível 

de uma abordagem científica – formada pelas emoções e afetos – o que o caracteriza, por 

princípio, como um objeto não passível de um pleno conhecimento por parte da ciência. Mas 

além da própria visão dualista entre razão e emoção, observa-se que, historicamente, constituiu-

se uma hierarquia entre essas duas dimensões: a razão passou a se entendida como a dimensão 

superior, que melhor caracteriza o ser humano, enquanto as emoções respondem pelo lado 

sombrio, nebuloso e até “pecaminoso” da natureza humana.  

É possível situar o auge do racionalismo no Positivismo, de Augusto Comte3, na virada 

para o século XX, ratificando o poder da razão como a única forma de produzir conhecimento, 

o que passou a influenciar sensivelmente o pensamento científico. 

Este quadro, aqui resumidamente apresentado, ajuda a compreender as razões do 

predomínio da concepção dualista no pensamento ocidental e do domínio da razão sobre a 

emoção. Da mesma forma, possibilita entender a ausência da dimensão afetiva no pensamento 

pedagógico e educacional dos sistemas de ensino nos diversos países. Concretamente, isto 

significa que as políticas educacionais e o próprio pensamento pedagógico desenvolveram-se a 

partir do pressuposto de que a dimensão afetiva não participa do processo de ensino e 

aprendizagem, o qual pode ser explicado e planejado apenas em função dos aspectos cognitivos. 

                                                           
1 Departamento de Psicologia Educacional da FE/Unicamp. E-mail: sasleite@uol.com.br. 
2 O Grupo do Afeto é parte integrante do grupo ALLE – Alfabetização, Leitura e Escrita, da FE/Unicamp. 
3 1789-1857. 

mailto:sasleite@uol.com.br
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E mais, que é possível desenvolver a dimensão cognitiva sem interferir ou sem que seja 

influenciada pela dimensão afetiva. 

Uma das principais reações, visando à superação da concepção dualista, ocorreu ainda no 

século XVII, através das ideias desenvolvidas por Baruch de Espinosa4 (Spinoza, 2009; Chauí, 

2005; Damásio, 2003). Ainda em um período marcado pelo amplo domínio político-ideológico 

da Igreja, este filósofo holandês defende que corpo e mente não são realidades distintas, mas 

atributos ou manifestações diferentes de uma mesma substância. Rompe-se, desta forma, a 

concepção hierárquica que definia a alma como superior ao corpo, devendo comandá-lo. No 

mesmo sentido, essas ideias vão possibilitar reinterpretar a relação entre razão e emoção: 

estavam lançadas as bases filosóficas da concepção monista, que tem sua plenitude somente no 

século XX, influenciando inúmeros autores na área da Psicologia, em especial Vygotsky. 

Segundo esta concepção, o Homem é um ser único, que pensa e sente, simultaneamente, 

o que nos leva a entender que a dimensão afetiva está sempre presente nas relações que se 

estabelecem entre o sujeito e os diversos objetos e práticas da cultura, com os quais se relaciona. 

Em outras palavras, razão e emoção passam a ser, gradualmente, compreendidas como 

dimensões indissociáveis, mantendo profundas relações de interação entre si. 

Ainda na Psicologia, observou-se, durante o século XX, um crescente fortalecimento da 

concepção monista com o advento de teorias centradas nos determinantes culturais, históricos 

e sociais do processo de constituição humana, possibilitando uma nova compreensão sobre o 

próprio Homem, com fortes impactos nas relações entre razão e emoção. Pode-se ilustrar essa 

mudança através de duas máximas totalmente conflitivas, relacionadas com a concepção 

humana, distantes temporalmente por um intervalo de três séculos: de um lado, a máxima 

cartesiana5 - penso, logo existo – em que a razão e o pensamento são interpretados como os 

motivos da existência; de outro lado, a máxima recente do neurofisiologista português António 

Damásio – existo e sinto, logo penso – (Damásio, 2001), propondo uma clara inversão do 

domínio secular da razão sobre a emoção, anunciando que esta é base para a constituição 

cognitiva do ser humano.  

É inegável o impacto da concepção monista nas teorias e práticas na área da Psicologia 

Educacional. No caso do Grupo do Afeto, a concepção monista possibilitou o aprofundamento da 

nossa interlocução com autores que defendem concepções segundo as quais o Desenvolvimento 

Humano deve ser explicado pela inserção do Homem em sua cultura, através das relações sociais 

vivenciadas no seu ambiente, durante sua história de vida. Foi nesse processo que nos aproximamos 

das ideias de Vygotsky e Wallon, cujas sínteses abordaremos na sequência. 

 

Nossos interlocutores teóricos 

  

Vygostsky (1993, 1998) assume uma concepção segundo a qual o Homem nasce como 

ser biológico, fruto da história filogenética da espécie, mas que, pela inserção na cultura, através 

das relações sociais, constituir-se-á como um ser sócio-histórico. Ou seja, o ser humano nasce 

com as chamadas funções elementares, de natureza biológica, cabendo à teoria psicológica 

explicar como tais funções, a partir da inserção cultural, vão se constituir nas chamadas funções 

superiores, que caracterizam o ser humano.  

Oliveira (1993) resume as ideias centrais das teorias de Vygotsky: 

 

                                                           
4 1637-1677. 
5 Dèscartes – 1596-1650. Sua obra “Discurso do Método” foi publicada em 1637. 
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1. as funções psicológicas superiores têm suporte biológico pois são produtos da atividade 

cerebral; o cérebro, assumido como a base biológica do funcionamento psicológico, é 

entendido como um sistema aberto e de grande plasticidade; 

2. o funcionamento psicológico humano fundamenta-se nas relações sociais concretas entre o 

indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem em um processo histórico;  

3. a relação Homem-mundo é sempre mediada por sistemas simbólicos, o que coloca o 

conceito de mediação como central na teoria. Dentre os sistemas simbólicos, a fala é 

considerada fundamental para a construção das funções superiores. 

  

Como se vê, a mediação assume um papel central no pensamento vygotskyano, pois a 

presença dos elementos mediadores introduz um elo nas relações do sujeito com o meio, o que 

é possível pela complexidade das funções superiores que possibilitam a utilização de 

ferramentas auxiliares da atividade humana.  

O desenvolvimento humano, para este autor, pode ser entendido como o processo de 

apropriação dos elementos e funções culturais, ocorrendo no sentido do externo (relações 

interpessoais) para o interno (relações intrapessoais), mediado pela ação do outro (pessoas 

físicas ou agentes culturas).  

O processo de desenvolvimento humano ocorre a partir das situações de aprendizagem, 

envolvendo as experiências vivenciadas nos diversos contextos sociais que a cultura possibilita, 

onde o papel do outro é fundamental. Aprendizagem, portanto, é o processo propulsor do 

desenvolvimento. 

Neste sentido, uma das grandes contribuições de Vygotsky refere-se à proposta dos 

planos genéticos do desenvolvimento humano. Para ele, o processo de desenvolvimento 

humano ocorre através da interação dialética entre quatro planos: a filogênese (plano do 

desenvolvimento da espécie), a ontogênese (plano do desenvolvimento orgânico do indivíduo), 

a sociogênese (plano do desenvolvimento do indivíduo na cultura) e a microgênese (plano da 

vivência individual, da subjetividade). Com isto, Vygotsky supera a possibilidade de uma visão 

reducionista do desenvolvimento, considerando, dialeticamente, as várias dimensões: 

biológica, social e individual. 

Nesta concepção, o sujeito é entendido como um ser interativo, que sofre os efeitos da 

cultura, ao mesmo tempo em que age e altera o ambiente. Da mesma forma, ao internalizar os 

significados da cultura, o sujeito não o faz mecanicamente, mas tal processo se dá de forma 

ativa por parte do sujeito. 

Com relação à afetividade, Vygotsky (1993) denuncia a divisão histórica entre os afetos 

e a cognição, considerando-a como um dos grandes problemas da Psicologia da sua época. Para 

ele, as emoções deslocam-se do plano individual, inicialmente biológico, para um plano de 

função superior e simbólico, de significados e sentidos, construídos na/pela cultura. Nesse 

processo, internalizam-se os significados e sentidos atribuídos pela cultura e pelo indivíduo aos 

objetos e funções culturais, a partir das experiências vivenciadas.  

Assim, o autor assume uma perspectiva desenvolvimentista das emoções, propondo que não 

há redução ou desaparecimento das mesmas, mas um deslocamento para o plano simbólico, da 

significação e do sentido. Assume que as manifestações emocionais iniciais estão ancoradas na 

herança biológica, mas que, através das interações sociais e em conjunto com outras funções 

superiores, perdem seu caráter instintivo para assumir formas mais complexas e conscientes de 

expressão. Neste sentido, pode-se afirmar que, segundo esta abordagem, os afetos são frutos de 

processos socialmente construídos a partir da herança biológica, inicialmente presente no indivíduo. 
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Como síntese, vale ressaltar que Vygotsky prevê que o Homem é o único animal superior 

com inúmeras possibilidades de desenvolvimento das funções superiores mais complexas, 

desde que esteja inserido em um ambiente sócio-cultural adequadamente organizado. 

Wallon (1968, 1971, 1978), outro importante interlocutor dos membros do Grupo do 

Afeto, desenvolveu uma teoria sobre o processo de desenvolvimento humano centrado na 

relação dialética que ocorre entre quatro grandes núcleos funcionais, determinantes do 

processo: a afetividade, a cognição e o movimento, sendo que a relação desses três núcleos, nas 

diferentes etapas do desenvolvimento, vai constituir o quarto núcleo, que o autor caracteriza 

como pessoa. Para esse autor, o processo do desenvolvimento humano, que ocorre através da 

contínua relação entre esses núcleos, só pode ser explicado pela relação dialética entre os 

processos biológicos/orgânicos e o ambiente social. 

Para o autor, a afetividade é um processo mais amplo, que envolve a emoção, o 

sentimento e a paixão. A emoção é considerada o primeiro e mais forte vínculo que se estabelece 

entre o sujeito e seu ambiente, constituindo as primeiras manifestações de estados subjetivos, 

com componentes orgânicos. Neste sentido é importante considerar o gesto, a mímica, o olhar, 

a expressão facial, já presentes no recém-nascido, como elementos constitutivos da emoção. 

Esta apresenta, ainda, três importantes propriedades: a) contagiosidade – capacidade de 

contaminar o outro; b) plasticidade – capacidade de refletir no corpo os seus sinais; c) 

regressividade – capacidade de regredir as atividades ao raciocínio lógico. 

Por sua vez, os sentimentos caracterizam-se pelos componentes representacionais e de 

maior duração; apresentam uma característica psicológica, surgindo mais tardiamente no 

processo. A paixão é encoberta, mais duradoura, mais intensa, mais focada e possibilita mais 

autocontrole sobre o comportamento (Mahoney, 2004, p. 17-18). 

A afetividade é um conceito mais amplo e complexo, constituindo-se mais tarde no 

processo de desenvolvimento humano, quando surgem os elementos simbólicos, fornecidos 

pela cultura, como, por exemplo, a fala. Envolve vivências e formas de expressão humanas 

mais complexas, desenvolvendo-se com a apropriação, pelo indivíduo, dos processos 

simbólicos da cultura, que vão possibilitar sua representação. Segundo Dér (2004), trata-se de 

um conceito que envolve componentes de natureza orgânica, corporal, motora e plástica, que é 

a emoção, além de componentes cognitivos e representacionais, que são os sentimentos e a 

paixão. Deve-se destacar, no entanto, que a complexificação das formas de manifestação afetiva 

só pode ser atingida através da mediação cultural, a partir de um ambiente social concreto, como 

lembra Dantas (1992). 

Portanto, emoção e cognição coexistem no indivíduo, continuamente, embora Wallon 

defenda a existência de um predomínio alternativo entre os dois núcleos, durante as diversas 

etapas do processo desenvolvimento. Como lembra Almeida (1999), a inteligência não se 

desenvolve sem afetividade, e vice-versa, pois ambas compõem uma unidade de contrários (p. 

29). Portanto, em cada etapa do desenvolvimento os aspectos afetivos e cognitivos estão 

entrelaçados; entretanto, nesse entrelaçamento, as conquistas do plano afetivo são utilizadas no 

plano cognitivo, e vice-versa. Neste sentido podemos entender que o autor assume uma postura 

desenvolvimentista para cada campo funcional, inclusive o afetivo. 

Vygotsky e Wallon apresentam proximidade no que se relaciona aos grandes eixos de 

suas abordagens. Quanto à questão da afetividade, é notável que os autores apresentam pontos 

comuns com relação aos seus aspectos essenciais. Isto porque: 

 

1. ambos assumem que as manifestações emocionais, inicialmente orgânicas, ganham 

complexidade na medida em que o sujeito desenvolve-se na cultura, passando a atuar no 

universo simbólico por ela oferecido, ampliando-se, assim, as suas formas de manifestação.  
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2. ambos assumem, portanto, o caráter social da afetividade, embora reconheçam que as 

primeiras respostas emocionais no ser humano são de natureza biológica, que continuam a 

compor a complexidade das formas de expressão afetivas até na idade adulta; 

3. assumem que a relação dialética e recíproca entre afetividade e a inteligência é fundante 

para o processo de desenvolvimento humano.  

 

Neste sentido, uma das possibilidades para a pesquisa científica, focando a sala de aula, 

é identificar como a afetividade participa nos impactos que a mediação pedagógica, 

desenvolvida pelo professor, produz nas relações que se estabelecem entre o sujeito/aluno e o 

objeto/conteúdos escolares. 

 

As contribuições do Grupo do Afeto 

 

Um dos desafios que se colocaram no início das pesquisas desenvolvidas pelos membros 

do Grupo do Afeto foi a questão metodológica: que tipo de dado deveria ser construído sobre a 

questão da afetividade que atendesse os critérios científicos sobre as relações que estavam 

sendo estudadas. 

As opções assumidas em todas as pesquisas do grupo centraram-se na metodologia 

qualitativa (Bogdan, R. & Biklen, S. K., 1997; Ludke, M. & André, M. E. A. 1986).  

Dentro desta abordagem, o trabalho de pesquisa no Grupo do Afeto foi desenvolvido a 

partir de dois procedimentos utilizados: as entrevistas recorrentes e a autoscopia (Sadalla e 

Larocca, 2004; Leite e Colombo, 2006). O procedimento de entrevistas recorrentes envolve a 

realização de entrevistas a partir de uma pergunta chave apresentada pelo pesquisador. Esses 

dados são transcritos e devem gerar um conjunto de núcleos temáticos ou categorias 

relacionados com os objetivos da pesquisa. Uma das pesquisas iniciais do Grupo do Afeto que 

utilizaram este procedimento foi o de Grotta (2000), que analisou o processo de constituição de 

quatro sujeitos adultos como leitores autônomos. 

A autoscopia, por sua vez, implica a realização de filmagens de relações interpessoais que 

ocorrem no ambiente natural. Esse material é editado, em trechos curtos – de dois a três minutos 

de duração – que são apresentados, sequencialmente, aos sujeitos da pesquisa, através de uma 

tela, nas chamadas sessões de autoscopia. Nestas sessões, o pesquisador estimula o sujeito a 

falar sobre os seus sentimentos naquela situação apresentada pela filmagem. Essas falas são 

gravadas e, a partir delas, serão construídos os núcleos temáticos ou categorias, para posterior 

interpretação. Uma das primeiras pesquisas no Grupo do Afeto, que utilizaram o procedimento 

de autoscopia, foi a de Tasssoni (2000), que analisou a dimensão afetiva nas relações professor-

aluno, em classes de pré-escola, com crianças de seis anos de idade. 

A produção do Grupo do Afeto, iniciada nos anos 90, intensificou-se a partir de 20006. 

Até o ano de 2008, o grupo reunia-se quinzenalmente, quando doutorandas, mestrandas e alunas 

da Graduação do curso de Pedagogia estudavam textos dos autores que constituíam as bases 

teóricas do trabalho e, principalmente, discutiam as pesquisas que estavam em andamento.  

As pesquisas desenvolvidas pelos participantes do Grupo do Afeto giram em torno do que 

considero ser o seu grande eixo: a questão da afetividade nas práticas pedagógicas, dentre os 

quais se incluem trabalhos que analisam o processo de constituição de sujeitos como leitores. 

                                                           
6 A partir de 2000, foram produzidas cerca de 30 pesquisas sobre o tema da Afetividade, assim distribuídas: 03 

teses de Doutorado, 08 dissertações de Mestrado, 15 TCCs – Trabalho de Conclusão de Curso, 04 pesquisas de 

Iniciação Científica, todos sob minha orientação. Além disso, foram organizados 02 livros (LEITE, 2006, 2013) e 

publicados vários artigos e revistas nacionais e internacionais. 
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Deve-se destacar que uma decisão metodológica assumida pelos membros do Grupo do 

Afeto, desde as pesquisas iniciais, refere-se a priorizar, na escolha dos objetos específicos de 

estudo, histórias de mediação afetiva consideradas de sucesso. Isto pode ser explicado pelo fato 

de que, na literatura, é muito maior o número de estudos sobre o chamado fracasso escolar e 

quase inexistentes os estudos sobre o sucesso. Além disso, entendemos que estudar a dimensão 

afetiva nessas situações, além de possibilitar um acúmulo de conhecimento sobre o fenômeno, 

traria elementos propositivos para os processos de ensino/aprendizagem nas diversas áreas 

curriculares abrangidas.  

Dentre os diversos objetos abordados pelas pesquisas do grupo, destaco uma linha que 

ficou conhecida como o professor inesquecível - professores que produziram profundos 

impactos afetivos positivos nas relações dos alunos com as respectivas áreas de ensino. O 

desafio que se colocou foi descrever e analisar essas práticas que caracterizam esses professores 

como inesquecíveis, por seus alunos. Os trabalhos sobre o tema (Falcin, 2003; Tagliaferro, 

2003; Leite & Tagliaferro, 2005; Leite & Falcin, 2006) foram realizados com jovens 

terminando o Ensino Médio. Utilizou-se o procedimento das entrevistas recorrentes, sendo que 

a pergunta-chave era: “dentre todas as disciplinas que você cursou, houve algum(a) professor(a) 

que marcou positivamente a sua vida?”. A análise dos dados possibilitou identificar quatro 

grandes características no processo de mediação pedagógica desenvolvido por esses 

professores: 1) as práticas pedagógicas concretamente desenvolvidas em sala de aula; 2) a 

relação percebida pelos alunos entre o professor e os conteúdos ensinados; 3) características do 

comportamento do professor; 4) impactos na vida futura dos alunos. 

A partir do conjunto de trabalhos realizados pelos membros do Grupo do Afeto, é possível 

apresentar uma síntese atual sobre as ideias que caracterizam questão da afetividade nas práticas 

pedagógicas: 

 

1. a aprendizagem é um processo que ocorre a partir da relação que se estabelece entre o sujeito 

e o objeto de conhecimento. Atualmente, entendemos que o conhecimento se constrói na 

ação que se estabelece entre o sujeito e os objetos da cultura; nesse processo, o papel do 

sujeito é ativo: aprende na medida em que age sobre o objeto, ou seja, elabora ideias, 

hipóteses, estabelece relações, produz movimentos de análise e síntese e, eventualmente, 

emite juízos críticos sobre os conteúdos abordados; 

2. toda relação sujeito-objeto, no entanto, é sempre mediada por algum agente cultural. Tais 

agentes podem ser tanto pessoas física quanto produtos culturais, como é o caso de textos 

que promovem a mediação entre o sujeito e um determinado conteúdo da cultura. No 

entanto, assumir o papel da mediação implica reconhecer que a qualidade da relação que 

vai se estabelecer entre o sujeito e o objeto do conhecimento depende, em grade parte, da 

maneira como a mediação, concretamente, ocorre;  

3. a contribuição do Grupo do Afeto é demonstrar que as relações que se estabelecem entre o 

sujeito, o objeto e o agente mediador são, também, marcadamente afetivas, não se limitando 

apenas à dimensão cognitiva. Ou seja, as práticas desenvolvidas pelo agente mediador 

produzem no sujeito, inevitavelmente, impactos de natureza afetiva, positivos ou negativos, 

que vão se constituir como parte da dimensão subjetiva do sujeito em questão; 

4. assume-se, assim, que a qualidade da mediação desenvolvida é o principal determinante 

dessa relação que se estabelecerá entre o sujeito e o objeto, envolvendo, simultaneamente, 

as dimensões cognitiva e afetiva. Focando a sala de aula através deste referencial teórico, 

pode-se inferir que o tipo de relação que vai se estabelecer entre o aluno e os diversos 

conteúdos abordados é, também, de natureza afetiva, podendo, portanto, ser marcada por 

uma relação positiva ou negativa, dependendo da qualidade da mediação realizada. Os 
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dados acumulados de pesquisa pelos membros do Grupo do Afeto sugerem que uma história 

de mediação positiva produz, a curto prazo, um movimento de aproximação entre o aluno e 

o objeto, de natureza afetiva; o contrário também vale: uma história de relação afetiva 

negativa produz um movimento de afastamento entre o sujeito e o objeto.  

 

Deve-se relembrar que o próprio processo tradicional de avaliação é marcadamente 

aversivo, produzindo relações afetivas negativas em muitos alunos, como demonstra o trabalho 

de Leite e Kager (2009). Neste sentido, resgatar a dimensão afetiva positiva no processo de 

ensino-aprendizagem significa assumir que é possível planejar condições de ensino que 

aumentem a possibilidade de os alunos envolverem-se, de forma afetivamente positiva, com os 

conteúdos e práticas de ensino.  

Os estudos sobre o processo de constituição do sujeito, como leitor autônomo, podem ser 

plenamente explicados de acordo com os pressupostos aqui assumidos: praticamente, em todas 

as pesquisas sobre constituição do leitor, realizadas no grupo, os sujeitos relatam uma história 

com a leitura marcada por relações profundamente afetivas e pela presença afetuosa de 

mediadores, vivenciadas seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar.  

Finalmente, podemos considerar o que temos caracterizado como um processo de ensino 

de sucesso: não basta que aluno aprenda/aproprie-se de um conteúdo; é necessário que se 

estabeleça uma história de relação afetiva positiva com mesmo, o que vai depender, grande 

parte, do processo de mediação pedagógica desenvolvido pelo professor, no caso da escola; e 

pelos pais, no ambiente familiar.  

 

Sobre o processo de constituição do sujeito como leitor. 

 

A partir do referencial teórico aqui assumido, podemos afirmar que a constituição do 

sujeito como leitor autônomo é um processo socialmente construído, determinado pela história 

de mediações sociais concretamente vivenciadas pelo sujeito, o que envolve o ambiente 

familiar, além das diversas situações sociais, incluindo, obviamente, a escola. Essa história de 

mediações deve garantir ao sujeito apropriar-se de todos os aspectos envolvidos no processo, 

seja na dimensão cognitiva, seja na dimensão afetiva, pois, como vimos, ambas as dimensões 

atuam simultaneamente, não sendo possível dissociá-las. 

Uma implicação imediata deste referencial teórico é que o processo de mediação, que 

geralmente envolve família e escola - no caso da constituição do sujeito como leitor – não pode 

deixar de considerar as duas dimensões, principalmente a afetiva, a qual foi historicamente 

excluída da agenda educacional, por razões aqui já analisadas. Na prática, significa, por 

exemplo, que as atividades mediadoras devem ser planejadas de forma a evitar/anular possíveis 

impactos afetivos negativos, em um processo que deve ser marcado, principalmente, pelos 

impactos afetivos positivos. Tal cuidado, em especial, deve ser observado no período inicial em 

que a criança começa a vivenciar suas primeiras experiências com as práticas sociais de leitura. 

Para alguns, essas experiências ocorrem em casa; para outros, somente na escola. Mas o desafio 

é o mesmo: pais e professores devem planejar ambientes e situações extremamente favoráveis 

para que as crianças tenham contato com o texto. 

No Grupo do Afeto, várias pesquisas foram desenvolvidas sobre o tema da constituição 

do leitor, baseadas no enfoque teórico aqui apresentado (Grotta, 2000; Souza, 2005; Silva, 

2005; Higa, 2007, 2015; Orlando, 2014). 

Grotta (2000), cujo trabalho foi pioneiro, realizou uma excelente pesquisa onde analisou o 

processo de constituição das práticas leitoras de quatro sujeitos adultos, considerados leitores 

autônomos. Souza (2005) e Orlando (2014) focaram o papel da família. Silva (2005) focou o papel 
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da escola no processo de constituição de leitores. Higa (2007), também focando a escola, descreveu 

e analisou as práticas pedagógicas de duas professoras que trabalharam com uma mesma turma, 

mas com práticas pedagógicas radicalmente diferentes com relação à leitura. Recentemente, a 

mesma autora (Higa, 2015), em seu Mestrado, estudou o papel mediador de famílias que 

frequentam a biblioteca municipal de uma cidade, no interior do estado de São Paulo.  

É possível identificar aspectos comuns em todas as pesquisas aqui referenciadas sobre o 

tema. Em nossa opinião, a questão central refere-se ao papel do outro nesses processos 

identificados e analisados: os dados suportam amplamente a interpretação de que a constituição 

do sujeito como leitor é um processo socialmente construído, dependendo da ação simultânea 

de várias instâncias mediadoras, com características específicas. Portanto, não é mais possível 

assumir qualquer asserção interpretativa sugerindo tal processo como um fenômeno natural, 

predeterminado por fatores intrínsecos ao indivíduo. Ou seja, o Homem constitui-se como leitor 

a partir das práticas sociais de leitura vivenciadas na sua cultura, através das relações sociais. 

Em todas as histórias de constituição do sujeito leitor, descritas nas pesquisas aqui 

referidas, é possível identificar claramente os impactos afetivos positivos produzidos por 

agentes mediadores, sejam eles os pais, professores, parentes, irmãos, amigos, sejam as práticas 

desenvolvidas no ambiente escolar, familiar ou numa biblioteca. O papel da mediação do outro, 

portanto, é fundamental, lembrando que essas situações ocorrem na concretude das relações 

sociais e interpessoais, as quais se tornarão intrapessoais, como nos ensina Vygotsky.  

As pesquisas realizadas descrevem e analisam, minuciosamente, essas relações, nos 

diferentes ambientes estudados, mas podem ser caracterizadas como aspectos diferenciados em 

torno de um mesmo eixo: no caso, o papel do outro, do agente mediador que afeta a 

subjetividade de cada sujeito com relação às práticas sociais de leitura. 

Para finalizar, citamos Grotta (2000), em sua dissertação de Mestrado: “um sujeito, ao 

longo da vida, vai se configurando como leitor a partir das experiências de leitura que vivencia 

nas interações e da qualidade afetiva presente nas mesmas.” (p. 197). 
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O POTENCIAL DA NARRATIVA TRANSMÍDIA NA APRENDIZAGEM DOS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Daniella de Jesus Lima1 

Andrea Cristina Versuti2 

Daniel David Alves da Silva3 

 

Interseção entre a narrativa transmídia e os gêneros textuais 

 

A narrativa é criada por meio da fala ou escrita do sujeito, a fim de comunicar algo a um(ns) 

interlocutor(es). Para isso, os sujeitos criadores da narrativa utilizam outras fontes, concretizando a 

intertextualidade, colhidas em sua experiência para contemplar o que deseja construir. E essa 

necessidade de fontes que fomentem o que se pretende construir estimula a busca por informações, 

aprofundando assim, o conhecimento desses sujeitos. (MORAES; SANTOS, 2013). Com a Cultura 

da Convergência, as narrativas, perpassam por diferentes mídias para atender às necessidades dos 

sujeitos e, também, para atingir um número maior destes. Isso está incorporado à cultura desses 

sujeitos, que criam e recriam conteúdos que estão presentes em diferentes plataformas 

simultaneamente, por meio da interação e da colaboração. 

Henry Jenkins define a Narrativa Transmídia como uma história expandida e dividida em 

várias partes que são distribuídas entre diversas mídias. (JENKINS, 2009). Narrativa Transmídia é 

uma estratégia de comunicação, que organiza conteúdos e plataformas para contar uma história. 

(GOSCIOLA; VERSUTI, 2012). Tal estratégia determina qual plataforma será indicada para a 

história principal e quais outras serão utilizadas pelas histórias complementares. 

Neste processo, cada mídia contribui de maneira própria e específica para o desfecho, 

construindo uma experiência coordenada e unificada de entretenimento. (MARTINS, 2009). 

Essas narrativas atravessam diferentes mídias a partir das quais é possível criar um universo 

ficcional expandido ao redor da obra. Não é apenas o conteúdo que migra nesse processo, por 

isso é necessário um planejamento transmidiático atento à cinco elementos fundamentais 

(história, audiência, plataformas, modelo de negócio, execução) e que prima por utilizar as 

potencialidades e os recursos específicos de cada meio na ampliação da experiência do sujeito 

com o conteúdo ficcional exposto. Já que, “cada meio ou plataforma de comunicação gera 

diferentes experiências – cognitivas, emotivas, físicas – de uso, cada meio tem sua 

especificidade”. (SCOLARI, 2013, p. 83). 

A prática de construção de conhecimento de forma participativa/colaborativa entre os sujeitos 

agentes revela potencialidades do uso de elementos da Transmídia para a Educação. Por meio dos 

elementos transmídia os sujeitos criam histórias baseadas em outras, ou ainda as modificam, 

fazendo uso de sua autonomia. Duas coordenadas podem definir as Narrativas Transmídia; 

expansão de uma história por intermédio de vários meios e colaboração dos usuários nesse processo 

expansivo. (SCOLARI, 2013). A criação de histórias e disponibilização destas em diferentes mídias 

por leitores, com base em uma determinada narrativa original, também a torna Narrativa 

Transmídia. A participação do público na construção da narrativa e a possibilidade de atingir um 

maior número de sujeitos são pensadas por Massarolo e Mesquita: 

 
O mundo de histórias da narrativa transmídia promove a imersão das audiências 

em novas formas de experiências, nas quais as histórias mais significativas 
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reforçam a noção de pertencimento a um universo narrativo mais amplo. Assim, 

uma história ao ser desdobrada para outras mídias é compartilhada por novas 

audiências. (MASSAROLO; MESQUITA, 2013, p. 36). 

 

Partindo deste pressuposto, para que o processo de ensino e de aprendizagem possa ser 

significativo, eficaz e efetivo no contexto atual, as instituições precisam desenvolver um 

atividades diferenciadas, que estejam de acordo com as necessidades atuais do ensino e da 

aprendizagem, bem como dos sujeitos aprendizes. Para isso, sabe-se que é imprescindível o uso 

de tecnologias digitais, mídias e metodologias que “conversem” com a forma de aprendizagem 

dos sujeitos inseridos nessa cultura digital. (FAVA, 2014). 

Assim, pensou-se no uso de elementos da Transmídia (criação de novas histórias, 

expansão da narrativa original para outras mídias, coautoria, participação/engajamento com o 

universo da narrativa) no processo de aprendizagem. Para este estudo, foi feita a inserção destes 

elementos na metodologia de ensino do conteúdo Gêneros Textuais, bem como da prática de 

leitura e escrita. 

Como já mencionado, a Narrativa Transmídia surge no contexto da convergência de 

conteúdos nas mídias. Com isso, percebe-se uma mudança cultural, principalmente nos meios de 

comunicação. Os sujeitos continuam se comunicando, a comunicação sempre esteve na cultura 

destes, a maneira como esses sujeitos estão se comunicando é que muda constantemente, novas 

características foram incorporadas à cultura já existente. Assim como acontece com os Gêneros 

Textuais, que se adaptam às necessidades dos sujeitos emergentes no evento comunicativo.  

Os gêneros textuais são aprendidos e utilizados na comunicação, uma vez que em cada 

momento de comunicação é preciso utilizar pelo menos um gênero textual, seja ele oral ou escrito. 

Como afirma Marcuschi (2007), os gêneros textuais são materializações de textos que usamos no 

dia a dia, estes, por sua vez, apresentam características “sociocomunicativas” que possuem 

conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição específicos. Sendo assim, cada gênero 

possui um formato característico que se adequa a cada momento de comunicação específico. 

Ainda como afirma Marcuschi (2007, p. 31), “quando dominamos um gênero textual, não 

dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos 

específicos em situações sociais particulares”. Sendo assim, os gêneros são utilizados de forma 

específica para determinada situação comunicacional. Eles são utilizados de acordo com a 

necessidade do conteúdo que os sujeitos desejam emitir, bem como o contexto de interação 

presente. Assim, Rita Faleiros define os Gêneros Textuais como: 

 
Textos que se realizam por uma (ou mais de uma) razão determinada em uma 

situação comunicativa (um contexto) para promover uma interação específica. 

Trata-se de unidades definidas por seus conteúdos, suas propriedades 

funcionais, estilo e composição organizados em razão do objetivo que 

cumprem na situação comunicativa. (FALEIROS, 2013, p. 3). 

 

Dessa forma, ao entrelaçar o uso de Gêneros Textuais à Transmídia, percebe-se uma 

proximidade, uma vez que os gêneros são criados e utilizados para a comunicação entre sujeitos 

e a transmídia tem como um dos recursos a disponibilização de conteúdos para 

conhecimento/informação, seja formal ou informal, em diferentes mídias. Assim, verifica-se 

que na expansão de um universo narrativo, ou seja, na construção de uma Narrativa Transmídia 

são utilizados Gêneros Textuais. 

Este artigo apresenta uma proposta de leitura atenta aos elementos da transmídia, a partir 

de Gêneros Textuais e dirigida ao romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, na qual o leitor 

pode explorar a criação de histórias paralelas por meio das possibilidades deixadas no decorrer 
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do enredo, além ampliar sua interação com a narrativa e enriquecer seu conhecimento acerca 

do Gênero Textual desenvolvido, nesse caso a carta pessoal, pois se trata da construção de um 

conteúdo autoral.  

  

Gêneros textuais e narrativa transmídia no processo de aprendizagem: uma abordagem 

prática 

 

Para viabilizar o desdobramento da narrativa em uma proposta transmídia, foi aplicada a 

atividade de expansão da narrativa junto aos alunos do curso de Jornalismo de uma IES. Esta 

expansão, realizada por meio de atividade prática, foi feita a partir do gênero carta pessoal. A 

atividade foi desenvolvida em um momento do curso da disciplina Produção textual II, a qual 

está inserida nas disciplinas do segundo período do referido curso. 

A carta pessoal, gênero escolhido para o desenvolvimento da atividade, justifica-se pela 

adequação desta ao contexto de todos os personagens da história. Levou-se ainda em 

consideração o corrente uso deste gênero pelos sujeitos. Apesar de a carta pessoal ter sido 

“esquecida” pelo avanço das tecnologias, suas características estão intrínsecas no e-mail. O 

nome do gênero muda pelo fato de mudar o suporte em que este se materializa. Além disso, 

pensou na variação de linguagem que pode ser utilizada na escrita de uma carta pessoal, pois 

dependendo do grau de intimidade da relação entre os interlocutores, a linguagem utilizada 

pode variar da informal para a formal.  

Na etapa em que foi desenvolvida a atividade utilizou-se o método de procedimento 

experimental, por meio de pesquisa-ação. A técnica de coleta de dados utilizada foi o 

questionário fechado, aplicado antes e após a atividade, utilizando-se de escala do tipo Likert. 

O questionário contém dez itens, nos quais os sujeitos apontam seu nível de conhecimento 

acerca das TICs e Mídias, da Narrativa Transmídia e dos Gêneros Textuais no geral e, mais 

especificamente, do gênero trabalhado na atividade. O universo da pesquisa foram os alunos do 

segundo período do curso de Jornalismo da IES e a amostra pesquisada foram cinco alunas da 

turma que estavam desenvolvendo um trabalho solicitado pela professora da disciplina, 

utilizando o romance Capitães da Areia. 

O primeiro momento da atividade concretizou-se pela discussão acerca de alguns 

conceitos, mais especificamente dos conceitos de Narrativa Transmídia e Gêneros Textuais. E 

ainda, discutiu-se sobre as características do gênero escolhido para ser produzido pelos alunos. 

Em seguida, explicou-se sobre a proposta de expansão narrativa aos alunos e sobre o 

acompanhamento do desenvolvimento das produções destes, presencialmente, por meio de 

encontros semanais, marcados previamente. 

  

Legenda 

1 Não conheço 

2 Conheço pouco 

3 Conheço de forma intermediária 

4 Conheço muito, mas nem tudo 

5 Conheço tudo 

Quadro 1 – Legenda da escala do tipo Likert referentes aos itens do questionário 

 

Em cada item do questionário aplicado, os sujeitos apontaram um dos cinco níveis 

apresentados acima. A partir da análise dos questionários respondidos antes e após a atividade, 
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constatou-se que a maioria dos sujeitos manteve estável o conhecimento acerca das tecnologias 

e mídias. O item seguinte aborda sobre o conhecimento que os alunos têm do conceito de 

Narrativa Transmídia. Por meio da análise, observou-se que todos os alunos saíram do nível de 

desconhecimento do conceito para o conhecimento intermediário. O que é válido destacar, uma 

vez que esses elementos da transmídia estão presentes no cotidiano dos sujeitos imersos na 

cultura digital. 

A análise feita dos itens sobre Gênero Textual revelou que os alunos saíram do nível de 

pouco conhecimento para o conhecimento intermediário. O acréscimo de um nível apenas, em 

contagem geral, pode ser justificado pelo fato da atividade ter dado ênfase a apenas um gênero, 

a carta pessoal. Por meio da análise dos itens referentes ao gênero trabalhado, afirma-se que os 

sujeitos pesquisados apontaram elevação de dois níveis no conhecimento do gênero. Na 

maioria, percebeu-se a evolução de conhecimento intermediário para conheço tudo. Em análise 

geral, elucida-se que os alunos desenvolveram a aprendizagem acerca do gênero desenvolvido, 

uma vez que o produziram autonomamente.  

Contudo, para a aprendizagem significativa de Gênero Textuais, a pesquisa mostrou ser 

fundamental que seja feita a articulação e o entrelaçamento de elementos transmídia à conteúdos e 

práticas curriculares já existentes, potencializando-os a partir do engajamento dos sujeitos.  

 

Considerações finais 

 

Na sociedade mediada pela convergência de conteúdos, os sujeitos podem se tornar 

autores/coautores de conteúdos em qualquer momento e/ou espaço. Neste artigo, refletiu-

se sobre a Narrativa Transmídia, como um universo narrativo que se apresenta em diferentes 

mídias com diferentes histórias. Dentre essas histórias, têm-se histórias produzidas por 

fãs/consumidores/leitores do universo. Por meio dos elementos da transmídia desenvolveu-

se uma atividade na qual os sujeitos, a partir da leitura do romance Capitães da Areia, 

construíram uma expansão desse enredo em uma carta pessoal. Dessa forma autoral, os 

sujeitos engajaram-se na leitura do romance da literatura brasileira, preocuparam-se com as 

características do gênero trabalhado e com a linguagem escrita utilizada.  

Com os resultados obtidos constatou-se que a estratégia para a aprendizagem de 

gêneros textuais traz potencialidades para a educação. Os sujeitos imersos na realidade da 

cultura digital podem ser estimulados à construção significativa do conhecimento pela 

instituição educativa, a partir do entrelaçamento dos conteúdos do currículo escolar às 

particularidades da comunicação do sujeito que se socializa no contexto da sociedade 

convergente.  
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LEITURA E MEMÓRIA DE IDOSOS: RESSIGNIFICANDO SUAS HISTÓRIAS 

 

Eliana Carlota Mota Marques Lima1 

Maria Helena da Rocha Besnosik2 

 

É preciso começar a perder a memória, ainda que se 

trate de fragmentos desta, para perceber que é esta 

memória que faz toda a nossa vida. Uma vida sem 

memória não seria uma vida, assim como uma 

inteligência sem possibilidade de exprimir-se não 

seria uma inteligência. Nossa memória é nossa 

coerência, nossa razão, nossa ação, nosso 

sentimento. Sem ela, não somos nada.  

Luis Buñuel 

 

Introdução 

 

Este artigo trata de um recorte da pesquisa que investiga as histórias de leituras dos 

idosos, imbricadas nas suas histórias de vida. A intenção é a valorização das suas memórias 

de leituras que certamente podem contribuir para a ampliação do estudo no campo da 

história cultural e da história da leitura. Os sujeitos participantes dessa pesquisa são idosos 

que integram a Oficina Memórias e Leituras vinculada ao Programa da Universidade Aberta 

à Terceira Idade - UATI. 

O Programa da UATI da Universidade Estadual de Feira de Santana está cadastrado na 

Pró-Reitoria de Extensão. Foi criado em 1992 e vem desenvolvendo diversas atividades com 

intuito de despertar a comunidade para as questões relativas ao envelhecimento. A oficina 

Memórias e Leitura tem como objetivos: utilizar a leitura como instrumento de reativação da 

memória; valorizar as histórias de vida dos indivíduos da terceira idade; incentivar o prazer pela 

leitura; possibilitar aos sujeitos envolvidos o resgate de memórias, vivências, experiências de 

vida; e oportunizar momentos de integração entre os alunos.  

A partir do nosso contato com a oficina acima referida, sentimos a necessidade de buscar 

conhecer mais como esses idosos se relacionam com a leitura, como foi o seu processo de 

formação leitora ao longo da sua vida. Assim, os colaboradores da pesquisa são idosos entre 70 

e 90 anos das mais diversas classes sociais, econômica e étnicas.  

A abordagem dessa pesquisa se caracterizou como qualitativa, o que permitiu a reflexão 

e a análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada 

do tema em estudo no seu contexto histórico. Assim, adotamos a história de vida como 

metodologia que melhor se adequa à proposta dessa pesquisa. 

A metodologia histórias de vida possibilitou a análise e compreensão do processo de 

ressignificação das práticas leitoras e das memórias dos idosos. Através desse recurso, foi possível 

alcançar os objetivos da pesquisa, pois, ao obter um relato dos participantes, tivemos a oportunidade 

de identificar e registrar as lembranças dos idosos, relacionando suas histórias de vida com suas 

memórias de leitura e assim traçar um perfil desses leitores, constatando seus variados modos de 

interação com a leitura em diferentes períodos de suas vidas. 

Como instrumento metodológico, foi utilizada a entrevista narrativa possibilitando a livre 

expressão dos participantes, elemento fundamental para a interpretação da experiência vivida. 
                                                           
1 Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: ecmmlima@gmail.com. 
2 Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: maria.besnosik@gmail.com. 
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Visando a assegurar o anonimato, foram emprestados aos idosos os nomes fictícios de Afrodite, 

Apolo, Atena, Eros e Morfeu respeitando, assim, a sua privacidade frente aos relatos e 

experiências pessoais revelados.  

 

Contextualizando o campo teórico: por que a história cultural e a história da leitura  

 

A escolha por este aporte teórico ancora na perspectiva de que a história cultural e mais 

especificamente a história da leitura fazem emergir sujeitos antes esquecidos na sociedade 

contemporânea. 

De acordo com Peter Burke (2008), ainda não se obteve uma resposta satisfatória para 

definir história cultural, embora ela não seja uma descoberta ou invenção nova visto que a 

pergunta sobre o que é a história cultural foi feita em 1897 pelo alemão Karl Lamprecht. Mas 

é fato que a história cultural se ocupa com a pesquisa e a representação de determinada cultura 

em dados período e lugar. 

Assim, o historiador Peter Burke (2008) constata que houve uma redefinição nos estudos 

históricos e nas abordagens e discussões teóricas, quando ocorreu a ascensão da história cultural, 

por intermédio da nova história cultural - NHC, na qual análises econômicas, políticas e sociais se 

aproximavam de termos e diagnósticos culturais. Assim, antigas questões foram reavaliadas sob 

novas designações, como “cultura da pobreza”, “cultura do medo”, “cultura das armas”, etc.  

A nova história cultural trouxe novos paradigmas, entre eles o de prática e representação, 

“a história das práticas religiosas e não da teologia, a história da fala e não da linguística, a 

história do experimento e não da teoria cientifica” (BURKE, 2008, p. 78). O conceito de prática 

foi utilizado em vários estudos como do consumo, colonialismo, linguagem, religião, 

renascimento e outros.  

Já o conceito de representação, por sua vez, atingiu várias formas, entre elas literárias, visuais 

e mentais, e contribuiu para o estudo de múltiplos temas como música, memória e corpo. Graças à 

preocupação com as representações e as práticas, é que ocorreu uma guinada para a história das 

práticas cotidianas, que tem em uma das suas formas mais populares, a história da leitura. 

A história da leitura tornou-se um campo de estudos muito profícuo a partir dos anos 

1970, principalmente com a matriz da historiografia desenvolvida na França, da nova história 

cultural, em que se desenvolveu o interesse por novos objetos de estudo, novas abordagens e 

novos problemas para a História. Um desses novos “objetos” foi exatamente a “prática de 

leitura”, isto é, como nas várias épocas da história humana a prática da leitura foi se 

transformando de acordo com a construção social de cada uma dessas épocas. Entre os novos 

focos estabelecidos, destacam-se o papel do leitor, mudanças nas práticas de leitura, nos “usos 

culturais” da imprensa, “recepção” das obras de literatura (BURKE, 2008, p. 82).  

Na perspectiva da nova história cultural, a história da leitura tem por objetivo primordial 

compreender como as pessoas leram e deram sentido às mensagens existentes nos textos de 

diversas naturezas. Porém, a atividade da leitura é extremamente subjetiva e acessar o mundo 

dos leitores comuns e percorrer os caminhos das suas leituras é uma tarefa desafiadora, mas 

necessária, porque a historiografia tem demonstrado a relevância para os estudos históricos, da 

inserção do cotidiano das pessoas comuns nos acontecimentos do ponto de vista histórico.  

Assim, o movimento da NHC e da história da leitura produziu efeito sobre a vida 

cotidiana de pessoas que eram consideradas à margem da sociedade. E “a narrativa retornou 

junto com a preocupação cada vez maior com as pessoas comuns e as maneiras pelas quais elas 

dão sentido às suas experiências, suas vidas, seus mundos” (BURKE, 2008, p. 158). 
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Diante disso, percebemos a caminhada leitora de idosos como um estudo estreitamente 

ligado à história cultural e à história da leitura e assim descrevemos no tópico seguinte algumas 

das trajetórias leitoras vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Memórias e importância das leituras na vida dos idosos 

 

“É contando suas lembranças que o velho reconstrói sua história, dando sentido ao 

passado, ao presente e ao futuro” (CHERIX, in BARBIERI e BAPTISTA, 2013, p. 149). 

Corroborando a importância do idoso dar sentido à sua vida ao contar suas lembranças, 

discutimos nesse artigo, os dados produzidos a respeito das histórias de leitura imbricadas na 

trajetória vivida de apenas três sujeitos participantes da pesquisa.  

Morfeu tem clareza de suas memórias relativas à leitura, revela a leitura de livros mais 

densos e fala como os personagens marcam também sua vida: 

 
São muitas. Só que ao longo da vida, vai lendo, o tempo vai passando, vai 

surgindo novos autores, então a gente... Mas um autor que sempre me recordo 

é do autor Victor Hugo. Ele tem livros belíssimos. Os Miseráveis. Toda pessoa 

precisava ler um livro daquele pra saber o que é uma pessoa humana. É uma 

leitura muita extensa, tem várias fases. Mas é um livro que nunca deixo de ler. 

De vez em quando, eu leio. Leio também Os Sertões, de Euclides da Cunha. 

Eu gosto muito de ler que fala aqui do Nordeste, de Antônio Conselheiro. São 

esses dois que eu sempre... De vez em quando não tenho nada pra ler. Eu pego 

pra ler, para recordar. Nunca me canso de ler. Os Miseráveis marcou pela 

trajetória de vida dos personagens. Você tem assim uns trinta anos pra viver e 

conduzir a vida como ele conduziu. Não é pra todo mundo, realmente. O livro 

é uma coisa belíssima. É um volume enorme, mas a pessoa nem nota porque 

de acordo com a trajetória, como ele conduziu a vida dele em prol do próximo, 

é muito interessante. Eu estou sempre pensando nessas leituras. O Jorge 

Amado também é um autor nosso, falou aqui de Ilhéus, sobre o cacau, é um 

autor que também eu sempre recordo (MORFEU, Entrevista 2015). 

 

Esse idoso inicia seu relato dizendo que tem muitas leituras e cita autores reconhecidos 

como Jorge Amado, Euclides da Cunha e Victor Hugo, que são considerados clássicos da 

literatura nacional e internacional, respectivamente. Mas o mais significativo é expor que está 

sempre pensando nessas leituras. Ele também retrata a importância que atribui à leitura no 

sentido de contribuir para a formação humana. 

Morfeu traz uma reflexão mais profunda sobre a importância de recordar as leituras feitas: 

 
Essas recordações são importantes na medida em que nos fazem pessoas 

melhores. Que se preocupam com os outros, não pela sua maneira de ser, de 

se portar, como pessoa humana. Eu acho que essas leituras nos reforçam, nos 

fazem pensar não somente na gente, não ser egoísta, em viver em prol dos 

outros, em pensar em ajudar de alguma forma, acho que a gente deve procurar 

ajudar as pessoas quando precisam de ajuda sem pensar em nosso benefício, 

e sim no benefício do próximo. Essas leituras me nortearam muito na minha 

maneira de ser, na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, tudo 

isso. Então, as leituras que eu fiz durante a vida, eu sou, digamos assim, um 

reflexo do que eu li, do que assimilei com as leituras. Essas leituras influi 

muito na formação da pessoa desde quando ela vem, digamos assim, nos 

ensinando como viver (MORFEU, Entrevista 2015). 
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Na visão de Morfeu, ele é reflexo do que leu, do que assimilou com as leituras feitas ao 

longo da sua vida. Para ele, recordar as leituras faz com que a pessoa possa se tornar melhor. 

Sobre suas memórias, Apolo diz: “Eu trago recordações porque sempre mexe com a 

minha vida um pouco. Sabe?” “Esse livro de cordel é... tem “Zé Pretinho”, tem “A chegada de 

Lampião no Inferno”, tem “Floriano e Nega”, tem outras e outras e outras aí... e de placa de 

caminhão, tem tantas placas de caminhão, frase de para-choque (APOLO, Entrevista 2015).” 

Apesar de Apolo dizer ler pouco, ele destaca: “Do pouco que eu leio, eu não esqueço 

porque me alegra muito. ...a pessoa que mora só. Eu moro só”. Na visão de Apolo, as 

recordações servem para ocupar o espaço vazio da solidão. Ele traz como principal lembrança 

a literatura de cordel:  

 
Trago a recordação da leitura do cordel, porque sempre mexe com a minha 

vida um pouco, sabe? Porque tudo que eu canto e que eu falo sempre a minha 

vida tá pelo meio. A leitura do cordel me ajudou, porque é lição de vida, 

porque a vida é a mesma coisa. Eu tenho coisas gravadas na memória, que eu 

leio e não esqueço. A leitura de cordel ensina coisa que, às vezes, a pessoa ia 

fazer e não faz, porque leu aquela ali e aprendeu. Comecei a ler cordel desde 

quando meu pai começou ler Zé Pretinho e O Abrigo do Dois, sabe, ali eu 

gravei sem escola sem nada. E aí até hoje eu nunca, nunca esqueci, eu sabia 

todinho o livro, mas com o tempo, vai esquecendo, mas até o meio eu sei. 

Gosto de cordel (APOLO, Entrevista 2015). 

 

Ao pensar nas memórias que tem de leitura, Atena declara:  

 
Um livro que eu li que foi até de um sorteio lá e eu ganhei esse livro, foi um 

livro de formação. Esse livro foi muito bom porque me ensinou muita coisa. 

Era um livro de formação, tinha ele até outro dia. Mas eu gostava do livro 

porque toda vez que eu lia o livro, eu recordava aquela época de quando eu 

tinha aquelas festas e a gente ia dançar e eu via esse sorteio e eu que ganhei o 

livro. Foi bom, e o livro era de formação, mas eu não lembro mais o nome do 

livro. Dava orientação, orientação a adolescente de vários temas (ATENA, 

Entrevista 2015). 

 

Ao pensar sobre esse livro do qual Atena guarda tamanha recordação, nos perguntamos: 

que suporte leitor será este? Um livro de autoajuda ou outro gênero? Não dá para saber ao certo, 

mas não há dúvida da importância que ela atribui a este livro, que considera livro de formação. 

Para ela, este material de leitura foi um baluarte, um livro que possibilitou reflexões e a ajudou 

a superar momentos difíceis. Dessa forma, o momento que ela estava vivendo, influenciou para 

se apegar a esse material de leitura, pois ele, com os ensinamentos que trazia, ajudou a fortalecê-

la. Conforme Petit (2009, p. 17) “... a contribuição da leitura para a reconstrução de uma pessoa 

após uma desilusão amorosa, um luto, uma doença etc. – toda perda que afeta a representação 

de si mesmo e do sentido da vida – é uma experiência corrente”. Ainda, de acordo com a autora, 

“Haveria um texto subjacente em certas obras que não é verbal, mas rítmico, ou um canto, e é 

sobre ele que os leitores inseririam suas emoções e suas experiências”(p. 62). 

Ao analisar suas memórias de leitura, observa-se que o processo de formação desses 

leitores ocorreu de diferentes maneiras. De acordo com os relatos, os primeiros contatos com 

materiais de leitura ocorreram antes da chegada à escola. Alguns disseram que foi por meio de 

familiares que liam histórias, trechos bíblicos, cordéis.  
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Os resultados da pesquisa apontam o modo como a formação leitora desses idosos foi 

construída e como suas vidas foram marcadas por suas memórias de leitura. O passado sendo 

escutado e resgatado, localizado dentro de um presente por meio da memória. 
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CULTURA ESCOLAR E PRÁTICAS DE LEITURA: O PAPEL DA 

BIBLIOTECA NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima1 

 

Introdução 

 

Os estudos sobre a contribuição da Biblioteca Escolar (BE) para a formação de leitores e 

como espaço mobilizador de práticas de letramentos socioculturais são crescentes nos últimos 

tempos. Essa demanda se ancora na necessidade de reconceptualização do papel que a BE vem 

assumindo nas práticas pedagógicas nas últimas décadas. Sendo a formação de leitores proficientes 

uma responsabilidade da escola ainda vista como uma das principais agências de letramento, carece, 

nos dias atuais, dar uma centralidade ao debate sobre os modos e as práticas de letramentos que 

tanto o espaço da sala de aula como a BE precisam assumir com vistas a ressignificar a aproximação 

dos jovens ao mundo da leitura e, mais especificamente, ao livro como objeto cultural.  

Este estudo é um recorte da pesquisa de doutorado, em andamento, vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

da Bahia – FACED/UFBA. Trazemos para socializar as discussões acerca da concepção de BE 

que perpassa o cotidiano da escola na perspectiva dos professores e estudantes, bem como 

investigar qual o papel que a BE assume na cultura escolar e no processo de formação de leitores 

de alunos da rede pública estadual do município de Feira de Santana (BA).  
A pesquisa, de abordagem qualitativa e inspiração etnográfica, utiliza como referencial 

teórico os estudiosos da História Cultural e da História da Leitura como Chartier (2001), Burke 

(2005), Hebrard (2009), Manguel (1997), Street (2014), Abreu (1999), Besnosik (2002), entre 

outros. Como método de coleta de dados as entrevistas narrativas, os grupos de discussão e o 

diário de campo. A necessidade de tematizar o papel da leitura e da literatura na formação de 

nossos alunos/leitores surge da inquietação não apenas de responder aos baixos índices e 

competências apresentadas por nossos jovens nos instrumentos oficiais de avaliação, mas, 

acima de tudo, por compreender que ao egressar das escolas, os jovens diminuem 

significativamente suas inserções nas práticas leitoras, fundamentalmente por construir, ainda 

no tempo formal de ensino, uma concepção de leitura sinônimo de obrigatoriedade escolar.  

E assim, ao não estabelecer com a leitura uma experiência estética e uma relação de 

construção de sentido, essa tem sido substituída facilmente por outras práticas sociais como 

assistir TV, uso de mídias digitais, conversar com amigos etc., conforme a Pesquisa Retratos 

da Leitura no Brasil (2015) publicou recentemente. Sendo assim, é papel dos pesquisadores, e, 

prioritariamente dos educadores, refletirem sobre qual a concepção de leitura perpassa as nossas 

práticas cotidianas e qual o desafio a ser enfrentado para tornarmos as nossas escolas 

comunidades leitoras.  

 

A cultura escolar e o desafio de formar leitores: retratando cenários  

 

Discutir a formação de leitores pode, à princípio, parecer um tema esgotado, mas, 

nas dimensões continentais desse nosso país, ainda é significativo o número de pessoas 

que não acessam as práticas culturais de leitura. Portanto, não estou me referindo apenas 

ao acesso ao livro. No Brasil, segundo dados do Ministério da Cultura, ainda prevalecem 

muitas desigualdades no acesso à produção cultural.  

                                                           
1 UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil: E-mail: rbredalima@yahoo.com.br. 
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Entretenimento: a minoria dos brasileiros frequenta cinema uma vez no 

ano. Quase todos os brasileiros nunca frequentaram museus ou jamais 

frequentaram alguma exposição de arte. Mais de 70% dos brasileiros nunca 

assistiram a um espetáculo de dança. Grande parte dos municípios não possui 

salas de cinema, teatro, museus e espaços culturais multiuso. 

Livros e Bibliotecas: o brasileiro praticamente não tem o hábito de leitura. A 

maioria dos livros estão concentrados nas mãos de muito poucos. O preço 

médio do livro de leitura é muito elevado quando se compara com a renda do 

brasileiro nas classes C/D/E. Muitos municípios brasileiros não 

têm biblioteca, a maioria destes se localiza no Nordeste, e apenas dois no 

Sudeste. (Fonte: Ministério da Cultura – IBGE - IPEA). 

 

Sendo assim, não podemos centrar o debate apenas no espaço da escola, mesmo sabendo 

que a escola ainda é, nos dias atuais, uma das principais agências de letramentos e de 

oportunidade de acesso ao livro, à leitura e a outras práticas culturais, para uma parcela 

significativa da população. Devemos reconhecer que a luta pela democratização do acesso aos 

bens culturais deve extrapolar o ambiente da escola. 

Assim, pensar sobre as práticas de leitura que vêm sendo oportunizadas nos espaços das 

BE ou no interior das escolas, nos remete a tentar entender qual Cultura Escolar temos hoje 

instituída nos espaços formais de ensino. Essa inquietação surge pelos dados já recolhidos na 

pesquisa de campo em que apontam números preocupantes, pois do quantitativo de nove (09) 

escolas presentes na zona rural do município, apenas uma (01) escola mantem a biblioteca em 

funcionamento e das 67 da zona urbana, apenas 15 escolas conseguem manter aberta as BE.  

Segundo Barroso (2016) a cultura escolar pode ser entendida em três perspectivas: 

funcionalista, estruturalista e a interacionista. Na perspectiva funcionalista, a “cultura escolar” 

é a Cultura (no seu sentido mais geral) que é veiculada através da escola. A instituição educativa 

é vista como um simples transmissor de uma Cultura que é definida e produzida exteriormente 

e que se traduz nos princípios, finalidades e normas que o poder político (social, econômico, 

religioso) determina como constituindo o substrato do processo educativo e da aculturação das 

crianças e dos jovens. Na perspectiva estruturalista, a “cultura escolar” é a cultura produzida 

pela forma escolar de educação, principalmente através da modelização das suas formas e 

estruturas, seja o plano de estudos, as disciplinas, o modo de organização pedagógica, os meios 

auxiliares de ensino, etc. Por fim, na perspectiva interacionista, a “cultura escolar” é a cultura 

organizacional da escola. Neste caso, não falamos da Escola enquanto instituição global, mas 

sim de cada escola em particular. O que está em causa nesta abordagem é a “cultura” produzida 

pelos atores organizacionais, nas relações uns com os outros, nas relações com o espaço e nas 

relações com os saberes. 

Tomando as concepções apresentadas por Barroso (s/d) e tecendo uma análise sobre os 

contextos vivenciados ao longo da pesquisa de campo, é possível afirmar que a cultura escolar 

instituída na grande maioria das escolas se pauta nas duas primeiras perspectivas, ou seja, 

presenciamos um ofuscamento ou silenciamento das BE, estas vistas e concebidas como 

espaços “quaisquer”, espaços sem identidade, sem vida pulsante, sem programação própria. 

Não presenciamos uma cultura leitora instituída e defendida como projeto da escola. São, em 

algumas situações, projetos individuais, pontuais.  

Um dado recorrente no interior das escolas tem sido o processo de desterritorialização do 

espaço destinado à BE, pois quando a escola precisa de espaço para agregar novos projetos, 

seja para atender novas demandas por matrícula ou aderir a novas iniciativas, o primeiro espaço 

a ser lembrado para destroná-lo é o da BE. Assim, como não há evidenciada uma cultura escolar 

leitora, boa parte das escolas mantem as BE fechadas. E, desse modo, são poucos os 

http://www.cultura.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
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movimentos e ou enfrentamento pelos sujeitos da escola contra o processo de desapropriação 

da BE para dar lugar a um novo espaço.  

A realidade é que as BE são tratadas como peças que não se encaixam na engrenagem da 

cultura escolar. Mesmo havendo acervo e, em muitas escolas, espaço físico, não há uma 

estrutura de funcionamento que assegure a permanência desse espaço aberto. No tocante as 

condições de funcionamento, não tem sido muito difícil encontrar a BE dividindo suas 

instalações com cadeiras velhas, caixas de livros que nem foram abertos, violões, livros 

didáticos amontoados, ou ainda, destinado para atender a determinados projetos e, assim, 

inviabilizando totalmente o livre acesso dos alunos. 

 

O desafio de formar leitores: de que práticas de leitura falamos 

 

É foco dessa pesquisa a rede estadual de ensino de Feira de Santana, Bahia. O quadro que 

tem se revelado quando o assunto é o funcionamento das BE e sua articulação com as demais 

práticas escolares no intuito de formar leitores, é bastante desolador, haja vista as parcas ações 

encontradas. Entretanto, se é papel social e político da escola formar alunos leitores, então 

inquieta-me saber quais são as estratégias utilizadas e ou fomentadas na Cultura Escolar dessas 

instituições na perspectiva dessa formação. 

Pesquisas revelam que não basta ter bibliotecas escolares para garantirmos alunos 

leitores. A presença da BE é fundamental e um direito como defende Candido (1995), mas, um 

acervo parado, muitas vezes escondido, sem mediação e estratégia de aproximação não tem 

conseguido seduzir e formar leitores.  

No mapeamento realizado por meio das visitas in lócus às 76 escolas da rede estadual, o 

cenário revelado é bastante desanimador. A situação relatada pelos gestores ou coordenadores, é de 

precária condição de funcionamento no que tange ao aspecto técnico administrativo, pois as poucas 

escolas que conseguem manter as BEs abertas têm lançando mão de funcionários vinculados a 

empresas terceirizadas, que, na maioria das vezes, não possuem formação específica para atuar no 

espaço da biblioteca, logo, acabam assumindo basicamente a função de abrir e fechar a BE, manter 

o acervo organizado e, em alguns casos, realizar o sistema de empréstimos dos livros. Mas, toda a 

parte de mobilização e dinamização do acervo existente fica comprometido. 

O que existe em muitas escolas são ações e iniciativas individuais e pontuais, mas poucas 

ações articuladas com a biblioteca. Foi possível identificar professores que visitam a BE, que 

realizam algum trabalho envolvendo o acervo, que fazem indicações de leitura, mas, de um modo 

geral não foi encontrado nas escolas visitadas um projeto coletivo, um projeto articulado com foco 

na formação de leitores. Exceto, a experiência que vem sendo desenvolvida e acompanhada, em 

uma escola da rede, que tem implementando desde 2014 as Tertúlias Literárias como estratégia 

formativa tanto entre os professores quanto entre os alunos. A prática dessa atividade vem sendo 

desenvolvida em vários países, e por diferentes entidades como escolas, associações de mães e pais, 

ONG’s e grupos de mulheres, entidades culturais e educativas como forma de superação de 

exclusão social pelo diálogo. Não apresenta nenhum obstáculo social ou cultural para a 

participação, pois é uma atividade gratuita, aberta a todas as pessoas, de diferentes coletivos sociais 

e culturais, inclusive às pessoas que recém aprenderam a ler (MELLO, 2003).  

Não há um único modo de realizar as Tertúlias, sua origem ocorreu em 1978 na Escola 

de Educação de Pessoas Adultas de La Verneda de Sant-Martí, em Barcelona, Espanha. No 

caso específico do Colégio Estadual Juiz Jorge Faria Góes, as Tertúlias Literárias são 

atualmente atividades permanentes no currículo da escola e, para isso, passou por adequações 

necessárias para as rotinas e práticas da/na cultura escolar. A Tertúlia nesta escola vem sendo 

organizada com apenas uma sessão de debate sobre a obra escolhida. Mas, há todo um processo 
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preparatório em que o grupo lê, a priori, a obra selecionada. A preparação de uma Tertúlia 

envolve: construção coletiva dos combinados e das regras de funcionamento da sessão; 

organização visual do ambiente (normalmente a capa da obra vira cartaz, marcadores de livros 

etc.), preparação da sessão do tema/obra (por professores e alunos); além do lanche coletivo. 

As vivências das Tertúlias acabam virando pequenos acontecimentos na escola. Mudam-se as 

rotinas, envolvem outros atores e articulam-se, quando possível, mais de uma disciplina. A 

realização da Tertúlia modifica a cultura da/na escola, pois há uma produção coletiva, 

participativa, um entrelaçamento de saberes, de relações e de práticas e assim, a perspectiva 

interacionista de cultura escolar se materializa, pois gera a constituição de uma identidade 

singular como preconiza Barroso (s/d). 

 O colégio implantou desde 2014, as Tertúlias Literárias como um projeto de formação 

de leitores. A adesão ocorreu primeiramente pela necessidade de maior investimento na 

formação leitora dos professores. Declara a gestora Flávia Araújo que seu maior desejo é:  

 
Fazer com que a minha escola, os adultos, não as crianças, não os 

adolescentes. Que os adultos sejam leitores e que disseminem, que façam isso 

algo perene. Eu não quero só leitura da moda. Eu acho que a gente tem que 

ter a escola leitora que lê tudo, sempre... Apostar e investir no trabalho com 

as Tertúlias Literárias revelou uma significativa oportunidade de reaproximar 

os professores ao gosto pela leitura, pois o maior desafio tem sido encantar os 

professores para o trabalho com a leitura. (Entrevista/dezembro-2015) 

 

E como defende Petit (2009) não é a simples aproximação com os livros que garante que 

nos tornemos leitores. É preciso criar estratégias e práticas coletivas de leitura para encantar, 

seduzir, provocar.  

 

 Ensaiando uma conclusão 

 

A imersão no campo de pesquisa vem revelando as singularidades da cultura e dos 

cotidianos escolares, e alguns aspectos têm nos chamando à atenção, posto que a presença de 

um acervo qualificado não é mais uma realidade distante, fato atribuído às políticas públicas de 

leitura instituídas desde o final da década de 80 do século XX e que perduram ainda nos dias 

atuais. O que percebemos é uma tímida cultura escolar de articulação, por parte dos sujeitos 

que assumem o fazer pedagógico, entre o acervo disponível nas BEs e inúmeras práticas de 

letramentos socioculturais que podem ser planejadas e vivenciadas cotidianamente. 

O cenário revelado parcialmente aponta que é possível traçar perspectivas futuras, mesmo 

com as condições de funcionamento muito aquém do necessário e do esperado. Há indícios de 

mudanças na cultura escolar de algumas instituições, sendo assim, o desafio atual é visibilizar 

às praticas culturais de leitura que ocorrem em espaços escolares como também tecer as 

denúncias necessárias quando as condições impedem a efetivação de práticas leitoras com 

intuito de avançar cada vez mais.  
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A LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: O QUE 

PODEM NOS DIZER SOBRE A PROFISSIONALIDADE DE PROFESSORAS? 

 

Carla Patrícia Acioli Lins1 

Conceição Gislane Nobrega Lima de Salles2 

Maria das Graças Soares de Costa3 

 

Os estudos e pesquisas sobre formação de professores e processos de profissionalização, 

intensificados nas últimas décadas, reafirmam de forma recorrente a necessidade de melhoria 

da educação escolar, bem como o importante papel do professorado para a qualificação da 

escolarização. Nesse sentido, destacamos que o debate tem sido significativo seja no âmbito 

macro das políticas públicas, seja no interior das associações e grupos que discutem a formação 

e profissionalização docente. O reconhecimento da importância do professorado, pelos 

contextos educacional e social, tem razão bem delineada uma vez que é a ele que se atribuí, e 

se demanda maior responsabilidade na condução dos processos de educação e escolarização 

das crianças e jovens. Por isso, tem se constituído tema de interesse, de significado complexo, 

e abordado a partir de diferentes enfoques teóricos e metodológicos.  

Importante salientar que a preocupação por diferentes esferas da sociedade com a formação 

e profissionalização docente se conjuga as tensões e lutas pela qualidade e pelo reconhecimento da 

educação e escolarização como um direito. Quer dizer, existe a preocupação compartilhada, que a 

escola ofereça vivencias e experiências marcadas por aprendizagens significativas sobre o currículo 

bem como que a experiência na escola possa criar, principalmente, as condições subjetivas para 

que, quem passar por ela, possa manter-se aprendendo.  

Ao compartilharmos do interesse pela formação e profissionalização docente, 

observamos, a partir de dados de pesquisa sobre processos de profissionalização, o quanto 

podem nos dizer as práticas referentes aos modos de experienciar os tempos, espaços e 

conhecimentos curriculares que se configuram nas maneiras de ensinar e aprender que 

envolvem os estudantes, professores/as e a escola.  

Pensamos que ao realizar escolhas e tomar decisões sobre quais atividades, envolvendo 

aprendizagens sobre a leitura e escrita irá propor aos estudantes, o/a professor/a indica a existência 

de diferentes modos de compreender e de significar atos de ensinar – aprender, e de como fazê-lo, 

bem como diferentes formas de conceber a leitura e a escrita. A compreensão do professorado, e as 

práticas diversas que dela decorrem, se relacionam à construção de significados diferentes, 

construídos tanto, e não só, ao longo do processo de formação inicial quanto ao longo da experiência 

formativa que se dá cotidianamente a partir do envolvimento com suas atividades, com os 

estudantes e a escola, e que se apresenta quando operam o currículo.  

A partir dessa observação, objetivamos refletir sobre a profissionalização de professores 

tomando como referência os modos como esses se relacionam com o ensino da leitura e escrita, 

ou como e a partir de que referências traduzem práticas sociais tais como ler e escrever em 

práticas curriculares. Observamos a dimensão da profissionalidade, ou seja, nosso interesse está 

focado em refletir como os professores transformam o conhecimento sobre a leitura e escrita 

em algo que possa ser ensinado aos estudantes de forma que as suas aprendizagens sejam 

favorecidas, se tornem possíveis e abram possibilidades de novas e continuas aprendizagens.  

A dimensão, do que Bourdoncle (1991) denomina profissionalidade, é parte do processo 

de profissionalização. O autor concebe tal processo a partir do debate sociológico das profissões 
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entendendo-o, tal como outros, que este se constitui na luta de um grupo por reconhecimento e 

valorização profissional. No esforço de compreender a profissionalização de uma profissão e 

as tensões que a envolve Bourdoncle a pensa a partir de três dimensões, denominadas de 

profissionalidade, profissionalismo e profissionismo.  

A profissionalidade, define a natureza elevada e racional dos saberes e a competência 

para utiliza-los no exercício profissional. Essas capacidades são desenvolvidas através da ação 

dos especialistas e da formação contínua que contribuem promovendo o aperfeiçoamento das 

competências e a utilização de saberes racionais no exercício da profissão, possibilitando maior 

eficácia coletiva e individual podendo gerar o reconhecimento e a valorização profissional ao 

criar jurisdição. Esse processo de aprimoramento é também denominado desenvolvimento 

profissional. O segundo estado, denominado de profissionismo, não se apoia nos 

conhecimentos e capacidades exigidas pela prática, mas faz referência às estratégias e discursos 

utilizados pelo grupo profissional para reivindicar o reconhecimento de suas atividades. Nesse 

caso, profissionalização, segundo Bourdoncle (1991), designa o processo de aperfeiçoamento 

coletivo do status social da atividade, exemplificando-o com a ação dos sindicatos e 

associações. O último estado apontado para descrever profissionalização, faz referência à 

adesão ao discurso e às normas, à consciência profissional, à exigência de eficiência que são 

estabelecidas coletivamente, considerando os sentidos precedentes. O processo que conduz a 

esse estado é a socialização profissional, o que é chamado pelo autor de profissionalismo.  

Diante da realização de associações entre profissionalidade e a pura utilização de técnicas 

que geram, pertinentemente, críticas ao conceito, pensamos ser importante destacar que o 

significado de profissionalidade assume aqui conotação mais ampla. Operar na realidade 

considerando a natureza elevada e racional dos saberes, não significa atender a procedimentos, 

agir padronizadamente, ou apegar-se as técnicas, mas ao contrário dispor criativamente de 

saberes capazes de contribuir com o favorecimento das condições necessárias para aprender e 

se manter aprendendo.  

Apresentado o que pretendemos, e o lugar do qual buscamos problematizar as relações 

entre profissionalidade e a leitura e a escrita, apontamos para os aspectos observados no 

cotidiano de duas professoras do ensino fundamental da rede municipal de ensino, que 

informam, ao nosso ver, sobre tais relações.  

 

A profissionalidade, a leitura, a escrita: estabelecendo alguns nexos 

 

Ao observar algumas práticas de professores no contexto escolar pudemos verificar que 

a compreensão das professoras tendeu entre a ausência de entendimento por parte do professor 

sobre o que está em jogo nos processos de aprendizagem da leitura e escrita e a compreensão 

da leitura e escrita como conteúdos a serem ensinados. A perspectiva da leitura e da escrita 

como um gosto a ser desenvolvido, como uma atividade prazerosa e /ou ordinária, enfim, como 

uma prática incorporada, como uma necessidade para entender o próprio mundo e o seu arredor 

não emergiu dos dados sobre os quais realizamos nossas reflexões.  

Notamos a leitura e a escrita, tratadas apenas com conteúdo curricular a ser ensinado – 

mas sem considerar ou se preocupar com sua possível articulação ao planejamento das 

intervenções didáticas. Observamos que apesar da existência nas salas de aula observadas, de 

um “Cantinho da Leitura” ele apenas era indicado aos estudantes pelas professoras quando os 

estudantes estavam “ desocupados porque já tinham encerrado as tarefas”. Chama também 

nossa atenção uma plaquinha posta no “Cantinho” solicitando silencio. O tratamento dado pelas 

professoras ao “Cantinho do Leitura” permite observar que não há intencionalidade em 

organizar, propor ou incentivar sua utilização pelos estudantes ludicamente ou de diversificar 



A LEITURA E ESCRITA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL: O QUE PODEM NOS DIZER... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.610-613, SET.DEZ.2016 612 

os momentos de sua utilização sem associar seu uso, ao simples preenchimento do tempo. O 

Cantinho é um espaço e tempo curricular importante na criação do gosto e prazer pela leitura e 

mesmo assim tratado como um recurso à ocupação do tempo.  

Salientamos também o entendimento da leitura como uma atividade social – ler com e para 

os outros, e nesse sentido a existência da plaquinha contraria essa compreensão podendo apontar 

que as professoras e a escola estão alheios ao compartilhamento desse conhecimento sobre as 

práticas de leitura sinalizando questões que se voltam para a formação inicial e continuada dessas 

professoras que dizem respeito a construção de aspectos referentes a sua profissionalidade.  

Além do “Cantinho da Leitura” observamos atividades de leitura coletiva “ sem 

interações” entre professoras e estudantes e entre os próprios estudantes. A leitura coletiva se 

constituiu apenas em leituras pausadas por ordens das professoras: comece, termine, continue, 

sem problematizações, comparações ou reflexões que poderiam permitir, ao nosso ver, 

experiências significativas dos estudantes consigo, com o texto, contexto e intertexto. Nesse 

sentido, pudemos verificar que as atividades de leitura e interpretação foram recorrentemente 

restritas a copiar –responder, conforme o texto sem que o professor oferecesse ao estudante 

oportunidades de arriscar –se em sua imaginação e desenvolvimento crítico. 

A cópia de textos foi outra atividade recorrente de escrita nas observações. Tal como as 

atividades de leitura a cópia de estórias e outros tipos de textos, pareceu-nos mecânica. A cópia por 

si! Desprovida de qualquer sentido que pudesse auxiliar as crianças a se vincular positivamente a 

prática da escrita ou percebe-la como uma prática social, ao contrário, o trato da escrita pelas 

professoras envolve um ritual para lidar com a ocupação do tempo da aula ou como uma punição – 

algumas vezes as professoras solicitaram aos estudantes escrever várias vezes seus próprios nomes 

para melhorar a letra e/ ou ocupa-los. Neste caso a preocupação era com o traçado da letra e/ou com 

o preenchimento do tempo e não com o desenvolvimento criativo da escrita.  

Na escola, destacamos que a biblioteca – sua organização e uso chamou nossa atenção, 

pois ela não funciona todos os horários, não empresta livros, e a bibliotecária afirma gostar de 

estar só em seu canto! Tal fato aponta para a reafirmação dos aspectos relativos ao cumprimento 

das formalidades e rituais escolares e pouco para a incorporação de mudanças ocorridas nos 

últimos anos, decorrente da socialização de saberes sobre a leitura e escrita, que poderiam 

ancorar práticas curriculares de leitura e escrita fundadas em conhecimentos profissionais 

forjados e compartilhados pelo professorado.  

As situações observadas sugerem que a profissionalidade definida por Bourdoncle (1991) 

como natureza elevada e racional dos saberes bem como a competência para utiliza-los no 

exercício profissional tem seu sentido variado e em relação com os modos de tratar a leitura e 

escrita. Dessa forma, percebemos inferências dos professores que diante das situações de 

aprendizagem da escrita e leitura não criam, recriam ou problematizam os seus usos sociais ou 

tão pouco tratam como conteúdos que são ensinados a partir de uma racionalidade técnica.  

Por fim, atentamos que a escola – seu espaço e sua organização indicam os modos que os 

professores concebem e tratam as aprendizagens de escrita e leitura de seus alunos indicando 

também sobre o processo de profissionalização dos professores. Destacamos que tais 

observações vêm reafirmar a necessidade de estudos empíricos que se proponham aprofundar 

a investigação das relações entre ensino e profissionalização com o objetivo de melhor 

qualificar a educação escolar e a profissão docente.  
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PROMOÇÃO DO USO ADEQUADO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O CASO 

DO PROGRAMA RADIOFÔNICO NA PONTA DA LÍNGUA – TUDO O QUE 

VOCÊ JÁ SABIA, MAS ACABOU DE ESQUECER1 

 

Isaura Maria Longo2 

Ana Cristina Bornhausen Cardoso3 

 

Introdução  

 

A Rádio Educativa Univali FM (Itajaí, SC), há 14 anos (2002-2016), traz em sua grade 

de programação, o programa NPL. Trata-se da veiculação de programetes com caráter didático-

pedagógico que têm por objetivo divulgar, de forma divertida e dinâmica, informações sobre o 

uso adequado da Língua Portuguesa, além de informações sobre Literatura e Cultura. A 

motivação para a realização desse trabalho se dá pelo fato de existir parcos estudos sobre 

indicadores avaliativos em relação ao impacto do programa sobre seus produtores e ouvintes 

no que tange ao conhecimento e uso adequado da língua portuguesa. Assim, este artigo tem por 

objetivo avaliar a percepção de produtores e ouvintes sobre a importância do programa NPL 

para promoção do uso adequado da Língua Portuguesa. O presente trabalho possibilita uma 

maior compreensão do processo de produção do programa; sinaliza de forma lúcida conceitos 

que permeiam a produção do programa; reconhece a importância do rádio como meio de 

comunicação mais abrangente em termos de público atingido; e promove o diálogo entre ensino, 

pesquisa e extensão no ambiente universitário. 

O programa NPL pretende disseminar o uso adequado da Língua Portuguesa, 

desmistificando a forma tradicional de circunscrever o ensino de português em um formato 

normativo-prescritivista, onde regras e conceitos são apresentados de forma 

descontextualizada. Faz-se mister encaminhar os estudos da língua em uma perspectiva 

funcional, situacional e comunicativa, privilegiando o funcionamento da língua em situações 

reais de uso, para que sua complexidade possa ser entendida de forma reflexiva, promovendo a 

discussão e compreensão dos fatos da língua de forma menos artificial. 

 

Fundamentação teórica 

 

Entendemos a linguagem como uma atividade social e interativa. Ao ser compreendida 

assim, assume-se que ela não é homogênea, mas heterogênea, pois contém um conjunto de 

ações, representações, valores e atitudes construídas em um contexto sociohistórico e interativo. 

A linguagem, numa visão interacionista, deve ser entendida como forma de ação, sendo 

percebida como atividade e não como estrutura apenas (FARACO, 2005 apud MARCUSCHI, 

2008). Seu uso e funcionamento se dá em “textos e discursos produzidos e recebidos em 

situações enunciativas ligadas a domínios discursivos da vida cotidiana e realizados em gêneros 

que circulam na sociedade” (MARCUSCHI, 2008, p. 22). Desta forma, “não existe um uso 

significativo da língua fora das inter-relações pessoais e sociais situadas” (MARCUSCHI, 

2008, p. 23), isso quer dizer que são sujeitos de verdade que produzem textos de verdade, que 

se relacionam e visam a algum objetivo comum. A língua não é um organismo desencarnado, 
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descolado da realidade, os textos, as palavras tomam forma e sentido em uma linguagem que 

representa a experiência de sujeitos históricos de carne e osso. 

Enquanto fenômeno empírico, a língua não é um simples código autônomo, um sistema 

abstrato, ela é variada e variável, interativa, cognitiva e situada. Ao ser vista como tal, assume-

se que é possível observar o que fazem os falantes com/na/da língua, ou seja, observar a língua 

em seu funcionamento a partir de suas condições de produção e recepção. Afirmam 

Bakhtin/Voloshinov (1992, p. 110) que “a língua vive e evolui historicamente na comunicação 

concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual 

dos falantes”. Essa forma de conceber língua conduz a um ensino funcional e sociointerativo 

da linguagem.  

Embora se decida por uma noção de língua como um conjunto de práticas sociocognitivas 

e discursivas, não existe a possibilidade de trabalhá-la sem considerar o sistema, se alguém é 

falante de uma língua, ele domina as regras dessa língua. A gramática tem uma função 

sociocognitiva relevante, desde que entendida como instrumento que permite uma melhor 

comunicação. “O falante de uma língua deve fazer-se entender e não explicar o que está fazendo 

com a língua”, afirma Marcuschi (2008, p. 57). A gramática não tem uma finalidade em si 

mesma, ela existe para permitir a comunicação entre seus falantes.  

Nesse contexto, mediar o conhecimento da língua via rádio educativa, se mostra muito 

importante para o processo de formação do produtor/ouvinte. Uma rádio dessa natureza também 

pode servir como poderoso projeto de letramento assim como um instrumento de interação 

sociodiscursiva no ambiente acadêmico. Baltar (2012, p. 18), afirma que “os programas de uma 

rádio escolar, por exemplo, podem estimular o desenvolvimento de múltiplas competências, 

principalmente no que tange à competência discursiva de estudantes e professores, bem como 

pode servir como “dispositivo de ensinagem4 dos gêneros textuais orais e escritos”. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

No que se refere a seus objetivos, esse estudo se classifica como descritivo. Quanto aos 

procedimentos técnicos, tratar-se de um estudo de caso. Do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema, essa pesquisa classifica-se como quantitativa. 

O Projeto de Extensão NPL nasceu em 2002. Ao longo destes 14 anos, foram produzidos 

mais de 2.300 programetes e mais de 15.500 veiculações foram realizadas pela emissora. Eles 

são criados e produzidos pelos acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda, 

acompanhados pela orientação de docentes do curso. O objeto de estudo são os programetes 

com um minuto e quinze segundos de duração. São microprogramas que têm “um formato de 

anúncio que se veicula ao vivo ou gravado e que se integra à programação da emissora como 

um espaço autônomo” (REIS, 2008, p. 53). São veiculados cinco programas inéditos, de 

segunda a sexta, quatro vezes ao dia, durante a programação da Rádio Educativa Univali FM. 

Os Programas atingem todos os ouvintes da Rádio Univali FM em diversos períodos do dia.  

Quanto à análise dos dados, a abordagem é de caráter quantitativo. A população e amostra 

desta pesquisa compreende dois públicos-alvo os produtores e os ouvintes: (1) de um total de 

167 produtores participantes entre 2002-2016 responderam à pesquisa 38 produtores, alunos do 

curso de Publicidade e Propaganda; (2) de um total de 2651 inscritos na página do Facebook 

do NPL e da Rádio Educativa Univali FM, responderam à pesquisa 91 ouvintes/seguidores. 

Cabe ressaltar que os produtores do NPL são voluntários, e os ouvintes entrevistados devem 

                                                           
4 Baltar (2012) usa o termo “ensinagem” a fim de ressaltar uma posição contrária à dicotomia ensino-aprendizagem. 



PROMOÇÃO DO USO ADEQUADO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O CASO DO PROGRAMA... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.614-618, SET.DEZ.2016 616 

estar sintonizados diariamente, o dia todo, à rádio, uma vez que o NPL não possui horário fixo 

e seus programetes são veiculados de forma aleatória durante a programação.  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram desenvolvidos dois questionários com 

perguntas fechadas formulados a partir da utilização da Escala Likert (Discordo totalmente, 

Discordo parcialmente, Neutro, Concordo parcialmente e Concordo totalmente). Os 

questionários foram enviados nos meses de agosto a fevereiro de 2016. Ambos foram 

hospedados no site Google Docs. Para contatar produtores e ouvintes foram encaminhados os 

questionários via Facebook, cujo link direcionava à página do Google Docs.  

  

Análise dos resultados 

 

Os dados nos Quadro 1 e 2 evidenciam a percepção de produtores e ouvintes sobre a 

importância do programa radiofônico NPL para promoção do uso adequado da Língua Portuguesa. 

 
PERCEPÇÃO DOS PRODUTORES - NPL 

(resultados em %) 

Disc. 

Total. 

Disc. 

Parc. 

Neutro Conc. 

Parc. 

Conc. 

Total. 

 

1. O programa NPL influenciou na minha formação 

profissional pois aumentou minha eficácia no uso da língua 

portuguesa. 

5,3 0,0 15,8 39,5 39,5 79,0 

2. O processo de criação dos programetes ampliou meu 

conhecimento sobre a gramática da Língua Portuguesa. 

0,0 0,0 10,5 28,9 60,5 89,9 

3. O processo de criação dos programetes possibilitou 

identificar quando devo usar o nível informal e formal da 

Língua Portuguesa 

0,0 5,3 21,1 34,2 39,5 73,7 

4. Minha participação no programa ampliou o meu repertório 

linguístico. 

0,0 5,3 13,2 31,6 50,0 81,6 

5. Minha participação no programa permitiu que eu 

percebesse o uso da língua em seus diferentes contextos de 

comunicação. 

0,0 7,9 15,8 23,7 52,6 76,3 

6. O programa NPL permitiu que eu pesquisasse e conhecesse 

a origem das palavras. 

0,0 5,3 02,6 26,3 65,8 92,1 

7. O programa Na Ponta da Língua permitu que eu 

compreendesse os diferentes significados das palavras.  

0,0 5,3 5,3 34,2 55,3 89,5 

8. A gravação dos programetes propiciou desenvolver 

habilidades de oratória. 

2,6 5,3 10,5 21,1 60,5 81,6 

9. Minha participação no programa NPL propiciou um 

conhecimento mais profundo dos gêneros textuais 

radiofônicos. 

2,6 5,3 10,5 21,1 60,5 81,6 

10. A produção dos programetes aprimorou minha habilidade 

de escrita. 

2,6 7,9 10,5 26,3 52,6 78,9 

11. A produção dos programetes aprimorou minha habilidade 

de síntese da informação. 

7,9 2,6 7,9 21,1 60,5 81,6 

12. Durante a produção dos programetes, eu preferi tratar de 

temáticas menos complicadas e com menor grau de 

dificuldade. 

15,8 18,4 31,6 13,2 21,1 34,4 

13. O programa NPL propicia o aprendizado das regras do 

Novo Acordo Ortográfico. 

0,0 0,0 15,8 26,3 57,9 84,2 

14. O rádio é um bom veículo para divulgar o uso adequado 

da língua portuguesa. 

2,6 5,3 10,5 23,7 57,9 81,6 

15. Eu sinto que tenho mais acesso à informação e me torno 

mais crítico após produzir os programetes para o NPL. 

13,2 5,3 10,5 28,9 42,1 71,0 

16. O contato com o NPL me animou a propagar o uso 

adequado da língua portuguesa. 

10,5 7,9 13,2 18,4 50,0 68,4 

Quadro 1: Percepção dos Produtores – Fonte: Dados da pesquisa. 
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As respostas obtidas revelam que mais de 50% os indicadores situam-se em um patamar 

superior a 80%, o que demonstra que o programa NPL é eficaz no aprendizado da língua 

portuguesa. Considerando a eficiência do programa no aprendizado da língua para os 

produtores, cabe ressaltar que 81,0 % dos entrevistados, afirmaram que o conhecimento da 

norma culta e a participação no NPL foram muito importantes para sua formação profissional 

e pessoal. Além disso, destaca-se que a metodologia do programa, unindo a teoria da Língua 

Portuguesa com a prática vivenciada pelos personagens permitiu que o produtor associasse a 

nova informação a uma situação real de uso da língua. 

 
PERCEPÇÃO DOS OUVINTES - NPL 

(resultados em %) 

Disc. 

Total. 

Disc. 

Parc. 

Neutro Conc. 

Parc. 

Conc. 

Total. 

 

1.  As curiosidades apontadas no programa ajudam a ampliar meu 

conhecimento de mundo. 
1,7 0,0 0,0 45,8 52,5 98,3 

2. As curiosidades abordadas no programa me levam a perceber 

uma identidade cultural regional, nacional e global. 

1,7 0,0 8,5 27,1 62,7 89,8 

3. O programa Na Ponta da Língua ilustra a diversidade de 

sotaques brasileiros. 

1,7 1,7 10,2 18,6 67,8 86,4 

4. O programa Na Ponta da Língua me proporciona o contato e o 

entendimento dos ditos populares brasileiros. 

1,7 1,7 5,1 30,5 61,0 91,5 

5. O programa Na Ponta da Língua me instiga a ler obras da 

literatura brasileira e mundial. 

5,1 8,5 28,8 27,1 30,5 57,6 

6. O programa Na Ponta da Língua aumenta meu vocabulário. 0,0 1,7 6,8 23,7 67,8 91,5 

7. O programa Na Ponta da Língua permite que eu compreenda 

as origens das palavras. 

0,0 5,1 1,7 16,9 76,3 93,2 

8. O programa Na Ponta da Língua permite que eu compreenda 

os diferentes significados das palavras. 

0,0 3,4 5,1 27,1 64,4 91,5 

9. O programa Na Ponta da Língua propicia o aprendizado das 

regras do Novo Acordo Ortográfico. 

1,7 1,7 8,5 20,3 67,8 88,1 

10. O programa Na Ponta da Língua propicia o aprendizado das 

classes das palavras.  

0,0 1,7 11,9 28,8 57,6 86,4 

11. A estrutura do programa por meio de diálogos informais 

desmistificou a visão de que aprender a língua portuguesa é 

tarefa muito difícil. 

5,1 1, 3,4 32,2 57,6 89,8 

12. Os diálogos apresentados no programa Na Ponta da Língua 

me permite observar que o uso da língua está diretamente 

relacionado ao contexto onde ela é usada. 

1,7 3,4 5,1 25,4 64,4 89,8 

13. A duração do programete é suficiente para o entendimento da 

informação veiculada. 

1,7 5,1 3,4 37,3 52,5 89,8 

14. As músicas de fundo e os efeitos sonoros utilizados nos 

programetes contribuem para o entendimento da situação de 

comunicação. 

1,7 8,5 13,6 22,0 55,2 76,2 

15. O humor utilizado nas situações de comunicação fez com que 

eu me interessasse mais pela temática do programete. 

1,7 5,1 10,2 22,0 61,0 83,0 

16. O rádio é um bom veículo para divulgar o uso adequado da 

língua portuguesa. 

3,4 1,7 8,5 16,9 69,5, 86,4 

17. Eu me tornei mais atento as questões do uso da língua 

portuguesa após escutar o programa Na Ponta da Língua. 

0,0 8,5 15,3 27,1 49,2 76,3 

18. O contato com o Na Ponta da Língua fez com que eu 

propagasse o uso adequado da língua portuguesa. 

3,4 6,8 13,6 25,4 50,8 76,2 

Quadro 2: Percepção dos Ouvintes – Fonte: Dados da pesquisa. 



PROMOÇÃO DO USO ADEQUADO DA LÍNGUA PORTUGUESA: O CASO DO PROGRAMA... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.614-618, SET.DEZ.2016 618 

Ao verificar o perfil dos ouvintes da Rádio Educativa Univali FM observa-se que os 

indicadores referentes às temáticas situam-se em um patamar superior a 85%, o que demonstra 

que o programa NPL é eficaz no aprendizado da língua portuguesa. A inclusão de situações-

problema permite que produtores (item 5/76,3%) e ouvintes (item 12/89,8%) percebam que 

linguagem e realidade se fundem, num processo sociointerativo em diferentes contextos de 

comunicação. Em relação à utilização do rádio como veículo para a difusão do uso adequado 

da língua portuguesa, produtores (81,6%) e ouvintes (86,4%) concordam tratar-se de um bom 

veículo mesmo com o surgimento das novas tecnologias, uma vez que o rádio é um meio de 

comunicação que atinge uma maior parcela da população. 

 

Considerações finais 

 

Conclui-se que o programa NPL veiculado da Radio Educativa Univali FM possibilitou 

pensar e discutir atividades envolvendo a escrita e a oralidade no ambiente universitário, tendo 

como foco o estímulo do uso adequado da língua portuguesa. Acrescenta-se que o incentivo e 

a valorização da escrita por parte dos produtores motivaram: a aquisição de autonomia e 

conhecimento na produção de gêneros textuais pertencentes ao universo radiofônico; o 

desenvolvimento da criticidade, criatividade, reflexão e argumentação.  

No que diz respeito à formação de nossos acadêmicos pode-se dizer que o NPL promoveu 

uma maior aproximação da universidade e a comunidade, incentivando o diálogo entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

  

Referências 

 

BALTAR, Marcos. Rádio escolar uma experiência de letramento midiático. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed., São Paulo: Hucitec, 1992. 

 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção Textual, análise de gêneros e compreensão. São 

Paulo: Parábola, 2008. 

 

REIS, C. Propaganda no rádio: os formatos de anúncio. Blumenau: Edifurb, 2008. 

 

RODRIGUES, Mariana Lima et al. A percepção ambiental como instrumento de apoio na 

gestão e na formulação de políticas públicas ambientais. In: Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 

21, supl. 3, p. 96-110, 2012. 

 



 

 LINHA MESTRA, N.30, P.619-624, SET.DEZ.2016 619 

A LEITURA VIA GÊNEROS MULTIMODAIS: UM OLHAR SOBRE A 

FANFICTION 

 

Andressa Aparecida Lopes1 

 

Introdução 

 

Dentro dos eixos de ensino de Língua Portuguesa propostos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), a leitura torna-se uma prática essencial e, muitas 

vezes, centralizadora no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o estudo em tela traz 

a abordagem da leitura e da escrita – uma vez que estão normalmente associadas – em uma 

busca por conhecimentos a serem desenvolvidos por meio do gênero discursivo fanfiction como 

objeto de ensino. 

Nesse contexto, pretende-se investigar o uso de instrumentos, ambientes e objetos de 

ensino que envolvam a tecnologia nas práticas escolares e sociais dos jovens em processo de 

escolarização, uma vez que se acredita que o ensino deve propiciar o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas às práticas sociais nas quais o aprendiz atua ou atuará futuramente. 

Desse modo, não há como deixar a tecnologia e os ambientes virtuais e de rede fora do alcance 

da escola e do processo de ensino-aprendizagem. 

   

A multimodalidade e os gêneros discursivos 

 

Segundo Bakhtin, os gêneros são tipos “relativamente estáveis de enunciados” que possuem 

regularidades e características associadas ao momento da interação e os objetivos comunicativos: 

 
O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 

estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 

e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção 

composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a 

construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. (BAKHTIN, 2010, p. 261-262). 

 

Essas construções também refletem os conhecimentos e práticas sociais que são 

adquiridos/realizadas ao longo do tempo. É nesse contexto que o domínio da língua e das 

diversas modalidades de linguagem em suas interações sociais são utilizados: 

 
No meio digital, a quantidade de gêneros textuais emergentes é enorme. Nesse 

novo ambiente de comunicação mediada por computador, os textos são marcados 

pela interatividade tecnológica que contempla diversos elementos 

multimidiáticos, multimodais e hipertextuais. Nesse contexto de interatividade 

tecnológica, o hipertexto se combina com a multimodalidade e, sob o conceito de 

hipermodalidade, permeia a essência da natureza do texto no ambiente digital, 

viabilizando novas formas de acessar, produzir, interpretar e interferir nos 

conteúdos disponíveis nesse meio. (OLIVEIRA, 2014, p. 7-8). 

                                                           
1 Unopar, Londrina, Paraná, Brasil. E-mail: dressalopes@hotmail.com.  

mailto:dressalopes@hotmail.com
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A multimodalidade está cada vez mais incorporada às práticas sociais. Nesse sentido, os 

elementos tecnológicos e digitais acabam por integrar o cotidiano dos sujeitos que, por sua vez, 

vão assimilando, de forma dinâmica, as práticas e instrumentos tecnológicos às suas práticas, 

inclusive escolares. Dessa forma, cada vez mais, as atividades cotidianas acabam solicitando o 

uso de linguagens diversas e/ou ambientes digitais.  

A respeito da formação do leitor/produtor de textos nesse contexto, Silva (2012) afirma que: 

  
o mundo digital proporcionou uma participação maior do leitor com a inclusão 

no corpo do texto de elementos não verbais – como tantos escritores têm 

desejado há muito tempo, pois, a partir dos hipertextos, ou seja, dos links, 

surgem imagens e ícones em movimento, vídeos, efeitos sonoros, entre outros, 

além da possibilidade do leitor interagir com o texto simultaneamente e, até 

mesmo interferir no mesmo. (SILVA, 2012, p. 5). 

 

Esta particularidade é, hoje, a realidade dos diversos canais e ambientes que o homem 

interage e realiza suas atividades diárias, ou seja, ele compreende e até já espera que a 

participação de outros ocorra. 

Ainda, é correto afirmar que a leitura incide muito mais em ambientes multimodais do 

que em versões impressas de revistas, jornais e livros. A própria criação de um equipamento 

específico para a leitura de arquivos digitais mostra um cenário de buscas por ferramentas que 

auxiliem nesta prática que tem se transformado em diária. 

Os ambientes multimodais que apresentam recursos e gêneros interligados às produções 

são conhecidos como fandoms, uma vez que é neste lugar/domínio que diversos públicos 

distintos vão em busca de leitura ou produções de textos relacionadas ao seu gosto por filmes, 

músicas, séries, animes, entre outros. 

Segundo Miranda (2009, p. 52), 

 
A “fancultura” não é um fenômeno recente. Ela surgiu junto à “cultura de 

massa”, com a propagação da televisão e do cinema e a formação dos ídolos 

jovens. Como o próprio nome diz é uma cultura de fãs que desejam ficar o 

mais próximo possível do mundo a que assistem e daqueles que representam 

os seus personagens favoritos.  

 

Além dos livros, este recurso propiciou que as demais mídias também fossem 

incorporadas neste universo das adaptações e criações multimodais. Dentro do vasto número 

de produções, encontram-se gêneros que envolvam linguagens sonoras, imagéticas, 

tecnológicas, audiovisuais, além da linguagem verbal (produções escritas), objeto deste estudo: 

as fanfictions. 

Elas caracterizam-se como: 

 
produções narrativas veiculadas por sites que publicam contos, romances ou 

histórias em quadrinhos que exploram um certo gênero ou uma certa 

personagem. Há, também, blogs que se dedicam a desenvolver histórias 

paralelas para personagens originais cujas trajetórias de vida são discutidas 

em fóruns e e-mails entre os interessados. (ZAPPONE, 2008, p. 32). 

 

Tratam-se de produções multimodais, uma vez que misturam a linguagem verbal a 

imagens, sons, vídeos entre outras formas de linguagem, que são produzidas e publicadas em 

blogs ou sites especializados neste gênero. Estas produções abordam algum personagem ou 
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elemento narrativo de um dos gêneros apontados ou, ainda, realizam produções e adaptações 

de possíveis continuações ou desfechos diferentes do filme, livro ou série original. 

Nesse contexto, mais que um gênero multimodal, trata-se de um objeto de valoração 

temática e expressiva, o que permite, ao longo das interações entre locutores e 

interlocutores, a melhoria na qualidade de todos os aspectos do texto, ou seja, a leitura, além 

de ser uma atividade de lazer e apreço torna-se crítica em relação à produção do outro, o 

que permite o desenvolvimento de competências linguísticas, textuais, temáticas e 

enciclopédicas. 

Nesse sentido, percebe-se que a multimodalidade e o suporte em questão também devem 

ser de domínio dos usuários. Dessa forma, a abordagem de gêneros digitais e linguagens 

múltiplas deve fazer parte do cotidiano dos alunos dentro e fora de sala de aula. 

 

O desenvolvimento da prática de leitura via fanfiction 

 

Segundo os documentos oficiais (PCN e Diretrizes Nacionais) as práticas sociais 

abordadas no contexto escolar devem priorizar o desenvolvimento de habilidades e 

competências relacionadas aos aspectos já mencionados anteriormente (conhecimentos 

linguísticos, textuais, discursivos, temáticos e enciclopédicos) que os leitores e autores de 

fanfictions realizam constantemente.  

Nesse sentido, antes mesmo de proporcionar o domínio de níveis distintos de leitura, as 

redes de fanfiction – as fandoms – proporcionam a disseminação de leituras variadas o que leva 

não-leitores a se apropriarem desta prática e, futuramente, ampliar os seus conhecimentos 

acerca da língua e de suas particularidades. 

A familiaridade que se estabelece com este mundo particular de leituras e produções 

escritas permite, muitas vezes, mais leitura e aprofundamento sobre o texto do que a escola, 

uma vez que não é vista, pelo jovem, como uma prática escolar. 

Ainda, sua participação assídua permite que o mesmo estabeleça criticidade perante a sua 

produção e as dos demais interlocutores: 

 
Talvez o fã não saiba, mas, nessa sua leitura extensiva, está produzindo uma 

forma crítica, que subjetiva o texto lido e o submete a uma adaptação a que 

ele não estava previsto, dessa maneira, renovando a interpretação. E, no que 

difunde novas interpretações, atualiza a forma de recepção do sistema 

literário. (MIRANDA, 2009, p. 54) 

 

Nesse contexto, a cada nova leitura e produção o locutor dialoga, mesmo que de forma 

inconsciente, com seus interlocutores, com seu próprio texto e com a obra original, o que 

permite que vozes dialógicas sejam incorporadas constantemente à sua escrita e às suas 

ideologias, o que Bakhtin afirma ocorrer nas diversas interações sociais que o homem 

realiza. 

Dessa forma, entende-se que o gênero em questão, além de expandir a leitura e produção 

textual, permite, também, uma reflexão maior do gênero discursivo enquanto prática social, 

suas condições de produção e características específicas.  

Como o objetivo deste estudo é observar as possibilidades de construção de 

conhecimentos, elenca-se, assim, objetos de aprendizagem (que se associam nas práticas sociais 

e escolares) que podem ser alcançados ao inserir a fanfiction como objeto de ensino.  

O primeiro deles refere-se ao conhecimento linguístico. Independentemente da disciplina, o 

conhecimento linguístico sempre será apropriado ao longo do trabalho com gêneros 

discursivos/textuais. Dessa forma, o professor pode abordar este conhecimento de várias formas. 
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Entretanto, alicerçando a prática docente à concepção de linguagem como forma de interação e às 

propostas aliadas tal concepção, a abordagem das especificidades da língua neste gênero deve ser 

realizada por meio da análise linguística contextualizada às práticas de leitura e escrita. 

Apesar de o gênero fanfiction ser conhecido e, muitas vezes, de domínio dos jovens em 

processo de aprendizagem, é interessante que o professor, ao selecioná-lo enquanto objeto de 

ensino, faça uma apresentação deste gênero, apontando suas características quanto ao conteúdo 

temático, construção composicional e marcas linguístico-enunciativas. Estas “regularidades” 

do gênero, apesar de serem adaptadas pelos autores, representam a materialização da fanfiction 

enquanto prática social e permite que os fanfictioners (a função social do autor/produtor da 

fanfiction) reflitam sobre sua composição e marcas específicas. 

Para a Língua Portuguesa é uma etapa de bastante relevância, uma vez que é nesta primeira 

etapa que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem conseguem desenvolver alguns 

tópicos da linguagem em uso em aspectos gramaticais, ortográficos, textuais e discursivos. 

Esta gama de abordagens sobre o uso da língua nesta prática específica considera o 

segundo objeto de aprendizagem, ainda que ele se associe diretamente com o conhecimento 

linguístico: o conhecimento textual. 

Este objeto de aprendizagem é essencial tanto para a leitura quanto para a análise 

linguística quanto para a escrita, uma vez que entender o processo de construção de um 

enunciado exige domínio da língua em uso, mas, principalmente, considerar os padrões de 

escrita, especialmente no que concerne à coesão e à coerência. 

No caso da leitura, a presença destes dois elementos textuais permite que a compreensão 

do texto seja realizada de forma muito mais autônoma e agradável, uma vez que a incoerência 

temática e ideias fragmentadas pode dificultar o processo de compreensão e mudanças 

significativas no enredo e no entendimento do texto. 

Assim, chega-se ao segundo objeto de ensino: o domínio dos elementos da narrativa, uma 

vez que para se (re)produzir temas ou enredos adaptados, deve-se ter a compreensão mínima 

de uma estrutura narrativa e de seus elementos constituintes. 

De forma geral, verifica-se que as características básicas da narrativa são realizadas nas 

fanfictions, uma vez que as histórias são escritas com verbos no pretérito, normalmente em 3ª 

pessoa – ainda que este gênero permita a particularidade do enunciador de participar da história 

– as personagens possuem suas posições dentre do enredo, há a marcação de lugares e do tempo 

também (cronológico ou psicológico).  

Este item também revela um terceiro objeto de aprendizagem que é a ampliação da leitura, 

uma vez que esta prática docente via fanfiction viabiliza a leitura e o contato com outras 

modalidades de linguagem e de gêneros discursivos como filmes, romances, contos, poemas, 

crônicas, narrativas curtas, vídeos, imagens, recursos audiovisuais, linguagens digitais entre 

outras, para a construção do conhecimento acerca do recorte realizado. 

Deve haver um conhecimento muito amplo sobre o filme, série, livro ou enredo adotado 

para a fanfiction que será produzida e, normalmente, um fã ou admirador do recorte escolhido 

já visualizou o objeto em questão muitas vezes e em suportes distintos. 

Dessa forma, pensando numa prática em sala de aula, a seleção de um filme ou livro que 

seja de comum conhecimento e gosto da turma, permite que a troca de livros, filmes e outros 

gêneros ocorra e, principalmente, possibilite o desenvolvimento do gosto pela leitura. 

A resistência com os livros e a leitura na escola alia-se ao fato de os jovens 

possuírem um uso muito maior das tecnologias digitais do que qualquer outro suporte de 

comunicação. Dessa forma, administram suas buscas por informações por meio de 

recursos de leituras rápidas e dinâmicas, otimizando o tempo e realizando vár ias 

atividades ao mesmo tempo: 
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No âmbito do ensino de Língua Portuguesa, essas novas práticas de leitura e 

escrita, em que os leitores/alunos são autônomos na escolha das leituras 

disponíveis, exigem dos alunos diferentes habilidades de identificar, 

selecionar e utilizar os textos disponíveis no material digital adequadamente. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 7) 

 

Nesse contexto, inserir uma prática docente via fanfiction permite desenvolver as práticas 

de leitura e escrita por meio de um contexto digital e que assegure, de alguma forma, que os 

aprendizes irão interagir com textos verbais ou multimodais para a construção de suas ideias, 

enredos e enunciados. 

Esta prática permite, também, a relação entre escola - tecnologia – conhecimento: a 

integração que as pesquisas sobre ensino buscam na contemporaneidade. 

 

Considerações finais 

  

Este estudo representa um primeiro recorte reflexivo sobre o ensino de língua portuguesa 

via gênero fanfiction, de forma a permitir a mediação tecnológica e a interação dos sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem com textos e ambientes multimodais presentes no cotidiano. 

Não há dúvidas de que hoje a busca por um ensino-aprendizagem reflexivo e crítico é 

realizada em todos os níveis da educação e, o professor enquanto um dos sujeitos principais de 

tal processo necessita depositar um novo olhar sobre as práticas sociais que seus alunos realizam 

e incorporar, de alguma forma, isso às suas práticas pedagógicas. 

Contudo, pode-se concluir, a longo desta reflexão, que um ensino por meio de gêneros 

multimodais auxilia na construção de significados e, principalmente, de diversas formas de 

conhecimentos que os alunos – enquanto cidadãos atuantes – utilizarão em seus grupos sociais. 

Nesse sentido, a mediação tecnológica e a incorporação de gêneros multimodais do 

cotidiano dos jovens permitem alcançar pequenos e grandes sucessos ao longo da aprendizagem 

dos discentes, o que viabiliza um ensino de qualidade, interdisciplinar e funcional. 
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INFÂNCIAS E CONVERSAÇÕES E... A LITERATURA E O DESENHO 

COMO FORÇA PARA PENSAR A ESCOLA 

 

Suzany Goulart Lourenço1 

Janete Magalhães Carvalho2  

 

Pelas infâncias inventadas nos bons encontros 

 

 

Imagem 1: Tela de Martha Barros "Infância". Disponível em: <http://www.marthabarros.com.br>. 

 

Uma escrita atravessada pelo devir-criança ou pela possibilidade de movimentar o 

pensamento com as crianças: “Quando aprendemos com as pessoas, aprendemos mais” 

(Fragmento das conversações). Devir que não é imitar, mas possibilidade de diferir, de se opor 

ao modelo dominante de ser criança, de afirmar a potência inventiva que todos portam. Modo 

de ampliar os encontros com sentidos outros para a escola. Sentidos crianceiros que apontam 

para processos de aprenderensinar3 que se compõem como tentativas de escape à Imagem 

moral ou ortodoxa (DELEUZE, 2000).  

Cartografar fabulações de crianças a partir de desenhos e literaturas e conversações, 

considerando uma perspectiva processual de pesquisa (CARVALHO, 2008), é traçar um plano 

que afirma a vida dos cotidianos escolares e que transborda, como indica Deleuze (2010), 

discursos minoritários, que contradizem a lógica dos efeitos de verdade que os Currículos-

Codificados (CORAZZA, 2013) impõem. As redes de conversações produzidas com as crianças 

de uma escola pública municipal de Serra/ES não tiveram como fundamento a individualização 

de cada criança, mas sim a compreensão de que, conforme Carvalho (2011), a potência do 

encontro está no coletivo, na pluralidade e na polifonia. Nesse contexto, é possível afirmar que 

nas conversações importam as forças e os efeitos produzidos na coletividade dos encontros. 

Ruth Rocha, com a história “Quando a escola é de vidro” (do livro “Este admirável mundo 

louco”), e Caio Riter, com o livro “Um reino todo quadrado”, ajudaram a forçar o pensamento 

nas redes de conversações que aconteceram no percurso da pesquisa (mais ampla) de mestrado 

intitulada “A força-invenção da docência e da infância nos processos de aprenderensinar”. 

Histórias que nos contam sobre currículos, infâncias, aprendizagens e modos de ser e estar 

                                                           
1 Doutoranda em Educação pelo PPGE/UFES, Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: suzany.goulart@gmail.com. 
2 Professora do PPGE/UFES, Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: janetemc@terra.com.br. 
3 A estética de escrever palavras juntas é também uma tentativa de escape ao dogmatismo gramatical e ortográfico, 

bem como ao discurso hegemônico da Ciência Moderna e suas dicotomias. 
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docente e estudante. A partir dessas histórias, as crianças conversaram sobre: como e onde 

aprendem na escola? Como e onde gostariam de aprender na escola? Por que todos eram 

quadrados e azuis na história de Caio Riter? O que são os potes de vidro da história da Ruth 

Rocha? Essas, dentre outras questões, movimentaram as redes de conversações. 

Assim, pelas infâncias que são inventadas nesses bons encontros e que também inventam 

outros possíveis para a escola, pois, como diria Manoel de Barros “O que não é inventado, é 

falso”, a composição do campo problemático foi atravessada pelas seguintes questões: é 

possível ouvir e considerar as vozes das crianças que compõem os cotidianos escolares de 

escolas públicas? Haveria espaço na escola para os seus desejos? Como a literatura e os 

desenhos das crianças forçam nosso pensamento em busca de outros possíveis na escola? Qual 

a potência da infância na escola? 

 

A experiência cabe em um pote de vidro? Ou sobre a impossibilidade do imperativo de 

ser quadrado e azul 

 

Foucault (2010) afirma que as relações de poder produzem efeitos de verdade que 

silenciam diversos discursos. Nesse sentido, é possível dizer que diferentes relações de poder 

perpassam os cotidianos escolares entre professores e crianças, professores e professores, 

crianças e crianças etc. Assim, a cartografia das redes de conversações com as crianças, a partir 

da compreensão de que os “potes de vidro” da história de Ruth Rocha “É um tipo de castigo”, 

“[É] Para eles ficarem quietos”, “Para obedecerem a professora” (Fragmentos das redes de 

conversações), evidencia que as estratégias de controle utilizadas pela escola visam a 

impossibilitar a experiência apontada por Larrosa (2002, 2011) e, consequentemente, silenciar 

os discursos infantis.  

 
Na escola, vocês têm potes de vidro? 

- Sim, as ocorrências. 

- Ficar só na sala de aula 

- Os castigos. 

- A fila é um pote de vidro. 

- Seria melhor ir direto para a sala... 

- A escola é nosso pote de vidro! 

- Um pote gigante!!! 

- Só a quadra que não é um pote de vidro. 

(Fragmentos das redes de conversações) 

 

Larrosa (2002, 2011) aponta que a visão moderna de escola impõe uma forma de 

compreender a experiência, pela qual os sujeitos já saberiam habitar tecnicamente os 

espaçostempos da escola. Entretanto, o autor assinala que a experiência não pode ser planejada 

de modo técnico, pois acontece pela sensibilidade do sujeito da experiência, aquele que se 

coloca aberto aos imprevistos e à alteridade. Essa abertura torna-se improvável quando os 

“potes de vidro” são colocados como prioridades na escola ou quando ser “quadrado e azul”, 

como o rei da história de Caio Riter deseja, torna-se um imperativo. 
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Imagem 2: Como e onde aprendem na escola? Acervo da pesquisa. 

 

O envolvimento com histórias possibilita diferentes produções de sentidos a partir das 

vivências, desejos, angústias, anseios daqueles que experienciam a contação. As literaturas, nos 

contextos das redes de conversações, ampliaram a abertura para que fossem evidenciadas as 

imagens, dogmáticas ou não, de experiências vivenciadas pelas crianças. Nesse sentido, 

contrapondo a concepção moderna de escola que ainda prevalece nos cotidianos escolares, 

objetivando e restringindo a experiência e os processos de aprenderensinar, como ressoou nas 

redes de conversações e nos desenhos, faz-se necessário romper com o dogmatismo e com os 

clichês que paralisam docentes e crianças, tais como: “Aprendemos apenas na sala de aula”, “O 

recreio é o tempo para brincar”, “Aprendemos quando ficamos em silêncio e sentados” 

(Fragmentos das redes de conversações). Deleuze (2000) indica que esse rompimento depende 

da atualização de forças não instituídas, forças que furam os clichês ao dar espaço às infâncias 

e ao movimentar os processos de aprenderensinar. 

 

 

Imagem 3: Como e onde gostariam de aprender na escola? Acervo da pesquisa. 

 

A força da literatura e dos desenhos para pensar a escola nas redes de conversações indica 

que potencializar os processos de aprenderensinar ouvindo as crianças é oportunizar encontros, 
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experiências, não prescrever o que devemos ensinar e aprender, pois implica compreender que 

esses movimentos são produzidos por meio da sensibilidade dos sujeitos da experiência e não 

possuem limites.  

 

Experienciar a escola pela infância 

 

Se as crianças conseguissem que seus protestos, ou 

simplesmente suas questões, fossem ouvidos [...], isso 

seria o bastante para explodir o conjunto do sistema 

de ensino.  

Gilles Deleuze 

 

Conforme aponta Deleuze (2001), os desejos das crianças são sempre coletivos e 

convocam a questionar o atual modelo discursivo de escola que se perpetua não apenas no 

município de Serra/ES, no qual o regime de verdade que prevalece é o da prescrição e do dogma. 

As crianças convidam a experienciar a escola por vias que não são lineares ou arbóreas, mas 

rizomáticas e inventivas: “[Para aprender] tem que ter alegria!”, “Aprender a brincar em 

comunidade”, “Às vezes, na aula de Matemática, fazemos grupos”, “A minha professora brinca 

com a gente” (Fragmentos das redes de conversações). 

 

 

Imagem 4: Composição com a história de Ruth Rocha. Acervo da pesquisa. 

 

Quando afirmam “Tem que ter alegria!”, atravessam a conversa com suas fabulações e 

vontade de compor com a escola pelos bons encontros, no desejo de efetuar suas potências, 

pois, conforme Deleuze (2001, p. 41), “[...] a alegria é tudo o que consiste em preencher uma 

potência”. O autor indica ainda que o exercício do poder e a efetivação da maldade implicam 

“[...] impedir alguém de fazer o que ele pode, [...] impedir que este alguém efetue sua potência” 

(p. 41). Nesse sentido, ao alegarem que os processos de aprenderensinar poderiam ser 

movimentados pelas contações de história, pelo lúdico ou pelas músicas e não apenas pelo 

silêncio, pelos conteúdos ou pelos livros didáticos, as crianças instigam a pensar uma escola na 

qual é necessário apostar mais na infância como devir para a quebra da Imagem dogmática. 

Afirmam, assim, a potência da infância como abertura aos possíveis para não sufocarmos nos 

potes de vidro e nas ordens preestabelecidas do reinado dos Currículos-Codificados. 
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Desse modo, à guisa de uma conclusão provisória, haja vista que novas conexões surgem 

e ampliam os modos de pensar, esta escrita, como aposta no devir-criança, é uma tentativa de 

afirmação da potência da infância e suas possibilidades de inventar currículos outros. Currículos 

que quebram potes de vidros e inventam mosaicos ou caleidoscópios. Currículos que não 

pretendem reinar em um reino quadrado e azul, mas desejam compor com a diferença. Para essa 

composição, mais do que importante, é primordial ouvir e considerar a pluralidade das vozes 

infantis, visto que atravessam os espaçostempos escolares como possibilidade de (re)existência 

à Imagem dogmática para a potencialização dos movimentos curriculares e afirmam: “Fora do 

vidro é melhor, mas fora da escola não!”. Portanto, as crianças desejam estar na escola, desejam 

produzir os processos de aprenderensinar junto aos docentes, não seguindo um “Plano de 

ensino”, uma “Proposta curricular” ou uma “Sequência didática” que foram produzidos para 

elas e não com elas, mas sim experienciando a escola e a vida, o que depende de encontros, do 

estar com e da alegria. 
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Introdução 

 

Objetivamos, por meio deste artigo, discutir acerca do papel do planejamento no 

desvelamento da realidade escolar e na ressignificação da prática pedagógica. Analisamos 

dados obtidos por meio de uma pesquisa-ação colaborativa entre universidade e instituições 

educativas públicas, desenvolvida durante quatro anos. Após realização de sessões de estudo 

semanais, ao longo de 2012, acerca da relação entre aprendizagem e desenvolvimento e da 

formação de professores, procedemos a coleta de dados por meio de observação da prática 

pedagógica em turmas de educação infantil e ensino fundamental. 

A leitura da prática pedagógica indicou o planejamento como ponto nevrálgico da 

organização do ensino. A recusa dos professores em permitir o acesso dos pesquisadores ao seu 

planejamento e o desconforto gerado quando ele lhes era solicitado indicaram a extensão do 

problema a ser enfrentado. Nas instituições de educação infantil o encaminhamento da prática 

pedagógica, em diferentes momentos da rotina diária, marcada por atividades repetitivas, dava 

indícios de que não havia planejamento prévio. Nas escolas de ensino fundamental tivemos 

acesso somente a um plano de aula composto por atividades xerocopiadas e indicação de 

páginas do livro didático cujos exercícios seriam realizados. Em ambos os casos, a prática 

docente indicava que, se havia planejamentos, estes consistiam em sequências de atividades 

desconexas, fragmentadas, sem significado para as crianças. 

Vasconcellos (1995) defende que o planejamento é mais que uma técnica; é uma questão 

política e social de tomada de decisões. De acordo com esta ótica, o planejamento é condição 

para revestir de organicidade e intencionalidade a prática pedagógica, considerando as 

condições objetivas da realidade. A partir dessa concepção discutida ao longo do processo 

formativo, os profissionais das instituições educativas parceiras, sob orientação das 

coordenadoras da pesquisa, ressignificaram seu planejamento, redefinindo conteúdos, 

objetivos, metodologias, recursos didáticos e avaliação. Para demonstrar o trabalho realizado 

apresentaremos, inicialmente, algumas reflexões sobre a ação de planejar. Em seguida, 

discorreremos, com base em dados empíricos, acerca da ausência de planejamento, desvelando 

a realidade escolar. Por fim, trazendo elementos conclusivos, evidenciaremos o papel do 

planejamento na ressignificação da prática pedagógica. 

   

Algumas reflexões acerca da ação de planejar  

 

O ato de planejar suscita a concretização do pensamento humano, está ligado 

intrinsecamente com a solução de problemas ou conflitos vivenciados, os quais promovem a 

busca por meios mais eficientes, recursos disponíveis, a fim de alcançar os objetivos almejados. 

No âmbito escolar, diz respeito a uma das funções docentes que mais requer análises, 

acompanhamento e avaliações sistemáticas. 

                                                           
1 Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: mangelicaofl@ibest.com.br. 
2 Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: reginachicarelle@gmail.com. 
3 Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. E-mail: htisaito@uem.br. 
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O planejamento visto sob o prisma da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996) é uma tarefa atribuída à instituição de ensino, sob responsabilidade 

da equipe pedagógica e do corpo docente. Seu objetivo maior é a aprendizagem do aluno, 

devendo ser consideradas suas necessidades educativas. De acordo com a referida lei, cabe ao 

professor atuar na construção do planejamento, bem como na elaboração da proposta 

pedagógica da instituição de ensino de que ele faz parte. 

Vasconcellos (1995) discute sobre a “complexidade da prática pedagógica”, a qual 

necessita ser planejada. Essa complexidade é advinda: do objeto, que trata da atividade em si; 

da atividade coletiva, a qual exige articulação, organização e registro; da educação escolar, a 

qual tem dupla fonte de complexidade porque envolve a organização adequada do currículo, o 

qual racionaliza as experiências pedagógicas para tornar a ação pedagógica mais eficaz; da 

comunicação com os outros professores içando integração curricular, não incorrendo a 

repetições desnecessárias e vazios curriculares.  

Considerar a complexidade pedagógica significa, segundo o referido autor, não desperdiçar 

atividades e oportunidades de aprendizagem, fazer uso racional do tempo, pensar sobre a prática, 

evitando a rotina viciada e a improvisação, evitar a expropriação a qual o professor foi submetido 

em relação à concepção e ao domínio do seu fazer. Vasconcellos (1995) afirma que não são as 

ideias que modificam a realidade, mas a ação. Contudo, a ação sem ideia é ineficaz. Sendo assim, 

“[...] planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a serem realizadas e agir 

de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é também 

agir em função daquilo que pensa” (VASCONCELLOS, 2000, p. 79). 

Dentre as diversas formas, níveis e tipos de planejamentos, destacamos o que 

Vasconcellos (2000) nomeia como plano de ensino e aprendizagem ou mesmo projeto 

educativo. De acordo com essa ótica, planejar é resultante de um trabalho individual ou 

coletivo, em uma unidade, rede escolar ou mesmo, em termos mais abrangentes, em um sistema 

de ensino. A atitude intencional de transformação da realidade, a postura do professor em 

comprometer-se com bases teóricas e metodológicas para implantação da ação pedagógica, são 

os fatores preponderantes nesse processo.  

 

Planejamento: desdobrando a realidade escolar 

 

Apresentamos algumas das análises e reflexões aferidas acerca da categoria planejamento 

provenientes das observações realizadas nas quatro instituições de ensino, nas quais foram 

coletados os dados da presente pesquisa. 

Numa das instituições de ensino fundamental, em nenhum momento as pesquisadoras 

tiveram acesso aos planejamentos, ato justificado pelos professores em razão da necessidade de 

mudar o que havia planejado devido a imprevistos. Interpretamos que a professora recusou-se 

por ter consciência de que seu planejamento não corresponde à sua prática; ou a professora 

anota de forma geral e aleatória os conteúdos a serem desenvolvidos, sem indicar objetivos, 

metodologia e procedimentos de suas aulas; ou a professora pauta-se em sua experiência 

docente, não concebendo como necessária a elaboração de planos de aula. A ideia apresentada 

na terceira consideração se coaduna com as demais observações feitas, nas quais muitas 

atividades, apesar de serem preparadas ou selecionadas previamente, eram realizadas de forma 

aleatória, não havendo sequência entre elas, tendo em vista o processo de ensino e 

aprendizagem de um determinado conteúdo.  

Em outra instituição de anos iniciais de ensino fundamental, tivemos acesso somente aos 

planejamentos bimestrais, nos quais constava a relação dos conteúdos, referentes a um 

determinado período do ano letivo. Foi possível ter acesso somente aos planos de aula de uma 
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professora. Constatamos que se tratavam de listagens de atividades previstas para serem 

realizadas ao longo do dia, inclusive indicando as páginas dos livros didáticos que seriam 

resolvidas e constando as atividades reproduzidas que seriam coladas nos cadernos das crianças. 

Eram planejamentos com muitas atividades, parecendo haver uma preocupação com o 

cumprimento do rol de conteúdos. Contudo, apesar de não ter sido possível verificar o 

planejamento diário de outras professoras, as práticas pedagógicas observadas indicaram que, 

provavelmente, se de fato eles existiam, tratavam-se também de sequências de atividades, 

aparentemente sem objetivos previamente definidos.  

Observou-se que, em muitas vezes, as atividades, sejam elas dos livros didáticos, passadas 

na lousa ou impressas, eram realizadas continuamente, uma após a outra, até uma interrupção 

da aula, como o recreio ou o horário do almoço. Nas situações observadas, verificou-se que as 

crianças resolviam sequências de exercícios, página após página, sem que a professora 

determinasse, em função do planejamento e do conteúdo que estavam sendo desenvolvidos, 

quais atividades deveriam ser feitas. Em várias situações foram apontadas a ausência de 

mediação da professora, que lhes permitissem refletir sobre tais atividades, sobre o conteúdo 

ministrado ou o conceito que estava sendo explorado.  

Verificamos que muitas das inúmeras atividades propostas tinham potencial em termos 

de promoção da aprendizagem. Todavia, tornavam-se repetitivas, fragmentadas, superficiais, 

mecânicas e sem significado para as crianças. Essa forma de encaminhar as atividades deixava 

a turma mais agitada e sem atenção para realizá-las, pois não as mobilizavam para os conteúdos 

em estudo. Acreditamos que estas práticas possam ser reflexos da forma como o planejamento 

diário estava organizado. 

Os dados provenientes das observações das instituições de educação infantil, remetem-nos a 

resultados muito próximos. As duas instituições apontaram a existência de um planejamento anual 

enviado pela Secretaria Municipal de Educação. Tal planejamento descreve os objetivos, conteúdos 

e metodologia, de acordo com a faixa etária, a serem aplicados semestralmente. Em dias previstos 

no calendário escolar, esse planejamento é reorganizado pelas profissionais de cada turma 

juntamente à supervisora educacional de cada unidade escolar. Contudo, a maioria das professoras 

das duas instituições não disponibilizou os planos de aula. 

Percebeu-se que havia por parte dos profissionais que atuavam nas instituições de 

educação infantil significativa disposição em cumprir as tarefas previstas no planejamento. 

As atividades eram repetitivas, desprovidas de intencionalidade pedagógica, fragmentadas, 

por vezes improvisadas, como se planejar fosse uma ação meramente burocrática, distante 

de seu papel na organização do ensino tendo em vista a aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças. 

Ao interpretarmos os obtidos nas instituições de educação infantil, destacamos que o 

trabalho realizado pelas profissionais que aí atuam como auxiliares educacionais. A 

desvalorização e o distanciamento existente entre cargo-função-formação de tais profissionais 

desencadeiam diversos problemas que interferem na prática pedagógica, visto que era 

perceptível a distinção das funções desempenhadas pelos professores, os quais concentravam 

suas atividades no período da manhã, e das auxiliares educacionais, responsáveis pelas ações 

que envolviam cuidado e recreação, realizadas no período da tarde. 

Essa situação associada à problemática do planejamento revelou grande fragilidade na 

organização do trabalho pedagógico nos diferentes momentos da rotina diária, evidenciando a relação 

de dissociação entre as funções dos profissionais da educação infantil, desvinculando o cuidar do 

educar. Contudo, a ação de planejar deve ser vista como uma tarefa das professoras e das auxiliares 

educacionais, como profissionais encarregadas de pensar o fazer pedagógico como um todo. 
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Planejamento ressignificando a prática pedagógica 

 

Após os dados obtidos por meio de observações em diferentes turmas de educação infantil 

e ensino fundamental, organizamos um curso de extensão para os profissionais das instituições 

parceiras da pesquisa, ação que oportunizou aos mesmos colocarem em prática os 

conhecimentos apropriados no decorrer dos estudos realizados. Após a realização de palestras, 

mesa redonda, seminários, leituras e estudos acerca do papel do planejamento para a 

organização do ensino, foi-lhes proposta a elaboração e a execução de um planejamento de 

conteúdo programático no nível de ensino em que atuavam. Cada grupo elegeu uma turma para 

desenvolver esta atividade e após o processo de execução do planejamento, a tarefa foi de 

elaboração do relato da prática pedagógica ressignificada para posterior socialização aos demais 

participantes do curso de extensão. Cada instituição ficou sob a supervisão de uma docente da 

UEM, a qual contou com a colaboração de assessores da Secretaria Municipal de Educação de 

Maringá (SEDUC) e dos demais participantes do projeto de pesquisa. As reflexões 

possibilitadas por esse trabalho foram apresentadas aos demais cursistas por meio de relatos de 

experiências os quais evidenciaram através das práticas implementadas mudança de concepção 

em direção à concepção de Marsiglia (2011): planejamento como instrumento que possibilita a 

mediação e torna a ação docente intencional. 

Verificamos que o papel do planejamento foi repensado, submetido à análise e avaliação 

do grupo, o qual pode refletir sobre a sua própria ação, permitindo um maior entendimento a 

respeito da função que o planejamento exerce na ação pedagógica. Nesse contexto, conforme 

preconiza Vigotski (2007), o professor sujeito experiente da cultura, o qual se apropriou dos 

signos e conhecimentos historicamente produzidos, deve recorrer ao planejamento, 

concebendo-o como um instrumento que possibilita aproveitar as oportunidades de 

aprendizagem dos sujeitos em formação, usar racionalmente o tempo escolar, evitar improvisos, 

possibilitando o desenvolvimento das máximas capacidades humanas. 

 

Algumas considerações finais 

 

Como elemento conclusivo, afirmamos, por meio dessa pesquisa-ação colaborativa, que 

o planejamento revelou as mazelas e as dobras da realidade escolar e, paradoxalmente, mostrou-

se, conforme Vasconcellos (1995), como importante instrumento para reverter o quadro 

educacional atual, em direção a necessária organicidade e intencionalidade que a prática 

pedagógica requer. 

Valorizar o planejamento da prática pedagógica significa compreendê-lo como 

indispensável. Implica na disposição em querer enxergar possibilidades de mudança, suscita 

intervir na realidade e transformá-la, representa assim, o maior e mais urgente desafio da 

humanidade. Por isso, Vasconcellos afirma (1195, p. 31) afirma que “não adianta ter planos 

bonitos, se não tivermos bonitos compromissos, bonitas condições de trabalho sendo 

conquistadas e bonitas práticas realizadas” (VASCONCELLOS, 1995. p. 31). Com essa 

reflexão encerramos nossas contribuições acerca do papel do planejamento no desvelamento da 

realidade escolar e na ressiginificação da prática pedagógica. 
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DAS (IM)POSSIBILIDADES DE PARTIPAÇÃO NAS PRÁTICAS 

ESCOLARES: UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES E CONDIÇÕES  

 

Heloísa de Oliveira Macedo1  

Ana Luiza Bustamante Smolka2  

Débora Dainez3 

 

Introdução  

 

Este texto resulta de um projeto de pesquisa realizado na Rede Municipal de Ensino de 

Campinas-SP, cujo objetivo é conhecer como professores lidam com problemas de linguagem 

e aprendizagem no cotidiano escolar. Propõe-se a acompanhar casos de alunos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem visando analisá-los e discuti-los com os professores de modo a 

contribuir para o desenvolvimento do trabalho na sala de aula. A perspectiva histórico cultural 

do desenvolvimento humano (Vigotski, 1984, 2000, 2006; Pino, 2000) é o referencial teórico 

que ancora a proposta. Desse projeto, algumas questões se destacam: O que são as dificuldades 

de aprendizagem? Como podemos estabelecer, ou não, alguma relação entre as dificuldades de 

aprendizagem e os problemas de comportamento? Qual a repercussão em sala de aula de um 

maior conhecimento, por parte do professor, sobre linguagem e desenvolvimento? Como 

minimizar o processo de patologização da escolarização? 

 

Um caso em foco  

 

Quando da apresentação da proposta de investigação e intervenção à equipe escolar, 

foram indicados, inicialmente pelos professores, quatro alunos tidos com problemas de 

comportamento e dificuldades de aprendizagem, que necessitariam de acompanhamento. 

Destes, o caso de Cláudio (12 anos) nos chamou atenção pelas características apontadas, assim 

como por sua história e trajetória de escolarização.  

Cláudio chegou transferido de outra escola, com um histórico de problemas de 

comportamento e de aprendizagem e diagnóstico de DI e TDAH. As aulas já haviam iniciado 

quando ele ingressou em uma turma do 5º Ano, sem saber ler e escrever.  

As queixas apresentadas pela escola em relação ao aluno eram, na maioria, relacionadas 

ao comportamento: agressividade, fuga da escola, não permanência em sala de aula, problemas 

de convivência social, baixo desempenho escolar. Segundo a mãe, antes dele nascer ela sofrera 

um aborto, então, embora tenha apresentado a placenta envelhecida na gestação de Cláudio, 

segurou o parto, com acompanhamento médico, até as 38 semanas. Cláudio nasceu bem, 

segundo a mãe, mas teve hipoglicemia e só dormia na maternidade. Demorou para falar, mas o 

desenvolvimento motor foi rápido. Não dormia direito até os quatro anos e ainda hoje, à noite, 

às vezes, deixa escapar urina. Seu sono é agitado, fala dormindo, tem sonambulismo, baba e 

respira pela boca. Aos sete anos passou por avaliação com fonoaudióloga, psicóloga, 

psicopedagoga e psiquiatra, por apresentar dificuldades escolares e de comportamento.  
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3 Pós-doutoranda e membro do GPPL: Grupo de Pesquisa Pensamento e Linguagem–Faculdade de Educação, 

Unicamp. Campinas, SP, Brasil. E-mail: ddainez@yahoo.com.br. 
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Como resultado das avaliações no período em torno dos sete anos, recebeu o diagnóstico 

de desenvolvimento cognitivo abaixo do esperado e deficiência intelectual leve (F-70). Como 

tratamento, foi medicado com Ritalina, a qual tomou dos sete aos onze anos, além de terapias. 

Sua frequência às terapias não foi regular o que acabou resultando na suspensão da medicação. 

Ainda segundo a mãe, com o medicamento estava começando a aprender, mas ficou sem 

acompanhamento, o que o prejudicou.  

 

Modos de participações do aluno na escola: (re)construindo relações  

 

Os dados a seguir foram construídos a partir dos registros em áudio e videogravação e em 

diário de campo durante as visitas semanais realizadas pela pesquisadora: uma ou duas vezes 

na semana, em horários diferentes, com práticas distribuídas entre as observações do Cláudio e 

de outros alunos. As atividades observadas aconteceram dentro da sala de aula, no pátio, durante 

os intervalos ou na quadra, em aulas de educação física.  

Para fins de análise, selecionamos três situações: uma atividade individual de matemática 

com a pesquisadora na biblioteca da escola, uma reunião com as equipes da escola e do Posto 

de Saúde e outra na sala de aula. Tais segmentos nos mostraram, desde o princípio, as 

possibilidades de participação e de aprendizagem do aluno em contraposição ao que é 

apresentado pela escola. 

 

“Trinta... quarenta” e “duas vezes seis” 

 

Situação: Após o primeiro encontro de Cláudio com a pesquisadora, em que ele contou 

a ela que gostaria de ser bombeiro e aceitou a ajuda para aprender matemática, no segundo 

encontro, novamente a pesquisadora o encontra próximo ao portão de saída da escola, 

querendo ir para casa. Retomada a proposta de trabalharem juntos, Cláudio aceita 

acompanhar a pesquisadora à biblioteca da escola (não quer voltar à sala de aula). Lá, tendo 

como referência o jogo “Nunca Dez”, a pesquisadora propõe que separem e contem quantos 

palitos de sorvete eles têm no pacote para usarem no jogo. Cláudio diz que não sabe contar 

muito bem, mas juntos conseguem iniciar e ele percebe que consegue, mas a cada contagem, 

olha para a pesquisadora e busca a confirmação daquilo que faz e fala. Com os palitos 

separados em grupos de dez, a pesquisadora solicita a contagem total dos palitos e pergunta 

como podem fazer isso sem contar cada um novamente. Cláudio consegue identificar a 

possibilidade de contar as dezenas e inicia essa contagem: “dez, vinte, quarenta...” interrompe 

imediatamente, olha para pesquisadora, percebe que cometeu um deslize e corrige para 

“trinta, quarenta...”. Na sequência, a pesquisadora diz a ele estar surpresa de ele saber contar, 

já que havia dito que não sabia. Cláudio reage dizendo que sabe “conta de mais”, mas não de 

“vezes”, ao que a pesquisadora diz que não acredita, pois ele parece saber mais... e, usando 

os palitos propõe o seguinte: separa cinco palitos e pergunta quanto fica se ela colocar mais 

um – ele responde “seis”. Ela pega outro monte e repete a pergunta. Ele acerta novamente. 

Então, ela pergunta quanto os dois grupos somam e ele fala “doze”. Ela pergunta quantos 

grupos de seis eles têm na mesa e, quando ele responde “dois”, ela diz: ”então, quanto é que 

dá duas vezes seis?”. Ele responde, com estampada surpresa no rosto: “doze”. “Ah, então 

duas vezes seis é doze? Isso é multiplicação? Como você me disse que não sabia? Foi uma 

mágica aqui?” e os dois riem. (Registro videogravado e registrado em diário de campo em 

01/10/2015). 
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Podemos observar nessa situação a importância da mediação do outro, como lócus de 

apoio para o desenvolvimento da atividade. O modo como o outro significa afeta o modo como 

convoca o aluno para o trabalho com o conhecimento (Smolka, 2010). O outro convida, sugere, 

confia, indaga, completa, confirma, indica, incentiva, acredita... E o aluno, na relação, se flagra 

como sujeito de potencialidades. Inclusive, a percepção do “erro” e a imediata correção, quando 

Cláudio busca confirmação e a aprovação da interlocutora, mostram a possibilidade de 

aprendizagem, os conteúdos já aprendidos e que parecem estar marcados pelo fracasso 

incorporado pelo menino, quando esse mesmo conhecimento não reverbera em outras situações 

de ensino.  

Dizendo de outro modo, o aluno mostra-se capaz de se concentrar, de se envolver e realizar 

uma tarefa quando empoderado e ancorado pelo outro, que acolhe a hesitação e trabalha na zona de 

possibilidades (Vigotski, 2006), considerando o que o aluno traz em termos de conhecimento, 

organizando e apoiando novas elaborações e sistematização; como, por exemplo, quando trabalha 

a noção de multiplicação a partir da noção de soma, já elaborada por Cláudio. 

 

Modos de participação na ação coletiva 

 

A partir das ações que vão sendo realizadas na escola e protagonizadas por Cláudio, 

vamos conversando com os professores e com o psicólogo que o acompanha, sobre as 

possibilidades de ações que possam tirá-lo do lugar de fracassado que vem ocupando, buscando 

minimizar suas alterações de comportamento.  

 

Em uma reunião da qual participaram a equipe gestora, alguns professores e o grupo do 

posto de saúde, questionou-se novamente o psicólogo se não seria melhor que Cláudio fosse 

novamente medicado. O psicólogo não acreditava que isso mudaria a condição de 

aprendizagem do aluno e ressaltou a importância de uma maior implicação da família no 

acompanhamento terapêutico do menino. Após o relato do psicólogo, uma professora de 

segundo ano contou que alguns dias antes encontrara Cláudio fora da sala, andando pela 

escola, e o chamara para ajudá-la com seus alunos. Eles estavam desenvolvendo uma atividade 

em grupo, e ela pediu que Cláudio ficasse junto a um dos grupos para ajudar as crianças. A 

professora contou que a participação de Cláudio foi exemplar e que isso poderia ser uma boa 

estratégia para ajudá-lo. Discutiu-se então sobre a possibilidade de desenvolvimento de um 

projeto em que outros alunos de 5º ano pudessem participar de atividades nos 1ºs e 2ºs anos, 

de modo a viabilizar outros contextos de participação e aprendizagem (Relato registrado em 

diário de campo, relativo à reunião realizada na escola em 19/04/2016). 

 

Chamamos a atenção sobre o relato que faz outra professora, que não de sua sala de aula, 

em que Cláudio, dentro da escola, tem a possibilidade de se envolver em uma atividade escolar, 

com crianças mais novas do que ele, numa posição em que seu saber se evidencia como algo 

potencial. É a partir de uma ação no coletivo de trabalho da escola que emerge a ideia do 

desenvolvimento de um projeto que possa ajudar alunos que apresentem defasagem na 

aprendizagem de conteúdos escolares. A ideia surgiu a partir da problematização do caso de 

Claudio, mas são os professores em conjunto que imaginam e assumem a proposta. Essa ação 

compartilhada repercute e mobiliza a escola como um todo. Na proposta apresentada em 

reunião, que foi batizada de “Projeto de Monitoria”, ainda em estágio de implementação, 

constata-se a possibilidade de um trabalho coletivo empenhado em desconstruir os 

preconcebidos sobre as impossibilidades dos alunos “deficitários”. Isso acontece pela 

sensibilidade e pelo novo olhar possível para o aluno, que vai sendo orientado e permite a 



DAS (IM)POSSIBILIDADES DE PARTIPAÇÃO NAS PRÁTICAS ESCOLARES: UMA ANÁLISE DAS... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.635-639, SET.DEZ.2016 638 

emergência de novos modos e possibilidades de participação nas atividades que acontecem no 

contexto escolar. E, dessa maneira, Cláudio, e outros alunos como ele, podem se envolver, se 

engajarem em práticas significativas, nos dando indícios de seu potencial. 

 

Desconstruindo o diagnóstico 

 

Um outro episódio também pode ser ilustrativo e, junto com os já relatados, servir de 

argumento para questionar a deficiência intelectual e nos auxiliar na resposta às seguintes 

perguntas: nas situações em que de fato pode-se observar Claudio em situações de 

aprendizagem, o que acontece? Como uma criança com DI/TDAH permanece quase 2 horas 

sentado, com um adulto, em atividades de matemática e jogo de raciocínio? A dificuldade de 

aprendizagem é fato, mas qual sua natureza? Por que precisa estar nele a causa (ou a culpa?) do 

não aprender? O que significa carregar um diagnóstico de deficiente intelectual? 

A seguir apresentamos um relato sobre participação de Cláudio em sala de aula e de como 

isso evidencia as possibilidades de aprendizagem e um saber que podem desconstruir o 

diagnóstico inicial recebido por ele, e, especialmente, a necessidade de ser medicado com 

Ritalina (ou algum outro metilfenidato).  

 

Na classe do Cláudio, todos estavam vendo a página do FB da Turma do Porque, criada 

pelo professor junto com a turma. Aparecem fotos de vários alunos, entre eles do Cláudio. O 

professor pede que Cláudio digite o nome dele na legenda. Ele fica envergonhado, mas o faz, 

sem o acento e sem a letra maiúscula. Fica muito bem por um tempo ao lado do professor, mas 

quando a atenção se volta para outros, mesmo sendo permitido que ele permaneça ao lado do 

professor mexendo no computador, acaba levantando e saindo e vai para outra sala de quinto 

ano, ao lado da dele. Vou junto e lá, como ele não quer muito que fique com ele, dou atenção 

a uma menina com síndrome de Down que me pede para ver suas atividades e demanda 

bastante minha atenção. Diante disso, Cláudio realiza a atividade que a professora da sala 

propôs e solicita minha ajuda, me tirando de perto da outra menina, para escrever ATCHIM 

num desenho (ajudo-o e ele escreve AISIM – comigo dando pistas fonéticas – chamando 

atenção, marcando os sons) ajudo-o a corrigir, o grupo gosta e aceita e ele fica satisfeito – 

estavam envolvidos com produção em grupos de material para campanha de prevenção da 

gripe. Saem para recreio logo em seguida. (Registro em Diário de Campo – 30/03/2016) 

 

No relato acima podemos observar participações efetivas de Cláudio em sala de aula, 

respondendo a gestos de acolhimento de vários professores. O que mais se evidencia é um 

menino que mesmo sem um determinado saber exigido pela escola (saber ler e escrever com 

doze anos de idade e num 5º ano), consegue e quer aprender. Nesses casos, como interpretar o 

diagnóstico? E que efeitos ele produz no aluno, na escola? (Kassar, 1999). 

Não é de hoje que o fracasso escolar tem sido explicado por muitos como um problema 

localizado no aprendiz: “a medicalização do fracasso escolar e sua explicação sutilmente 

calcada no preconceito racial e social ainda está em vigor em plena década de oitenta” (Patto, 

1988, p. 76). O que diremos, então, ao constatarmos que esse tipo de discurso ainda apareça 

quase 30 anos depois?  

 

Considerações finais 

 

Na análise das relações e das condições de ensino na escola evidencia-se a necessidade 

de um trabalho orientado: é em uma relação de ensino que coloca o aluno como capaz de 
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aprender que ele se concentra, se envolve, participa e encontra meios de realizar as tarefas 

escolares. Esse modo de (medi)ação se mostra eficaz e dispensa, na maioria das vezes, os 

medicamentos. Nosso estudo, portanto, continua a levantar questões sobre os diagnósticos, a 

medicalização, a educação inclusiva e as condições efetivas que a instituição escolar tem de 

trabalhar as relações de ensino. 
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ESCREVER LIVROS: ESTRATÉGIAS TRANSFORMADORAS DA 

APRENDIZAGEM 

 

Heloísa de Oliveira Macedo1 

 Wani Franciscatto Gebin2  

 

Nesse artigo refletimos sobre a abrangência do conceito de autoria e no quanto os 

trabalhos que a têm como foco podem potencializar a aprendizagem no espaço escolar. É a isso 

que estamos chamando de estratégia transformadora da aprendizagem. 

 

O contexto de produção teórica: por que falar em autoria 

 

Tomando Bakhtin (1992) como referência, questionamos: o que significa ser autor? Mais 

ainda, de que maneira o reconhecimento da autoria (de si e do outro) pode ser instrumento (no 

sentido vigotskiano do termo) nos processos de aprendizagem? É preciso que vejamos a obra, 

muito mais do que um livro, mas a obra de um autor. 

Ao assumirmos uma perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, 

entendemos a autoria, seja no livro, seja na obra artística, enquanto possibilidade de produção 

de significações, compreendendo a natureza social e discursiva do desenvolvimento e do 

conhecimento (Smolka, 2010). Tratar de autoria, é falar de subjetividade, da relação particular 

do sujeito com sua produção, da condição ou da identidade que se assume quando se produz 

textos em uma ação discursiva dialógica, verdadeiramente significativa, para si e para seus 

interlocutores, histórica e culturalmente situada.  

Essa ação discursiva dialógica pressupõe a enunciação, como “produto da interação de 

dois indivíduos socialmente organizados” (BAKHTIN, 1999, p. 112). Ou seja, para constituir-

se como autor, é necessário que se enuncie o pensamento de modo a tornar possível o 

compartilhamento de ideias, o que só acontece nas interações. Esta ação será determinada pelas 

condições sociais da mesma, pela situação social mais imediata, que junto com “o meio social 

mais amplo determinam completamente (...) a estrutura da enunciação” (BAKHTIN, 1999, p. 

113). Assim, a construção do texto, realizada dialogicamente, só acontece se sua natureza social 

for efetivamente compreendida (Bakhtin, 1992). 

Autoria, além de um processo de constituição do sujeito-autor, pode ser lócus de investigação 

dos diferentes processos cognitivos mobilizados nos processos de aprendizagem (atenção, 

concentração, memória, percepção figura-fundo, percepção lógico-temporal, percepção espacial), 

entendendo-a, à luz dos trabalhos de Vigotski, diretamente relacionada à constituição da linguagem 

e do sujeito, como elementos indissociáveis e mutuamente constitutivos. Assim, como tornar esse 

caminho de produção discursiva um efetivo instrumento na aprendizagem?  

 

Os trabalhos de autoria 

 

Esse trabalho é resultado do encontro entre dois projetos e um menino que nos desafiou 

e nos fez encontrar: uma pesquisa sobre as práticas e as relações de ensino, numa escola 

municipal de ensino fundamental (EMEF); um projeto de ensino nessa escola e um menino de 

doze anos que, por apresentar dificuldades na aprendizagem e manifestações agressivas no 
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ambiente escolar, demandou uma atenção especial e nos desafiou a pensar sobre práticas que 

pudessem tirá-lo (e a outros) do lugar da não-aprendizagem. 

Ao olharmos para esse menino, perguntávamo-nos sobre o significado de sua 

agressividade e como poderíamos lidar com ela, minimizando as dificuldades escolares que a 

acompanhavam. Pensamos que se ele conseguisse perceber o que de fato a escola poderia lhe 

oferecer e ele seria capaz de produzir, poderia sair do lugar do não-saber. Será que ele tinha 

alguma percepção sobre sua capacidade produtora, de algo que pudesse ser admirado pelos 

outros e, especialmente, por ele mesmo? Embora ele tenha sido um motivador desse encontro 

e desse trabalho, não nos detivemos em suas produções, mas colocamos em destaque o quanto 

o registro de trabalhos de seu grupo escolar, como a escrita de livros e a produção de obras de 

arte, é uma prática transformadora da aprendizagem.  

As produções foram desenvolvidas por alunos de um quinto ano. Para produzir um texto 

ou uma obra de arte, além da materialidade do produto, temos que pressupor quem será nosso 

interlocutor e em que contextos nossa produção terá repercussão e será vista ou lida. Ao 

perceber que sua obra pode ser admirada pelo outro, o sujeito pode tomar consciência de sua 

produção e, verdadeiramente, tornar-se autor e o objeto de interlocução (o texto ou a obra), 

pode ser elaborado e revisado com vistas a essa interlocução.  

Nesse contexto, em que o texto é uma unidade de produção verbal que veicula uma 

mensagem (Bakhtin, 1992), um objeto de leitura produzido em eventos comunicativos (Koch, 

2002), consideramos a língua como interação. Fazendo coincidir texto e autoria, com Vigotski 

(1983) acreditamos na interlocução como fundamental, pois depende dos processos psíquicos 

graças aos quais o sujeito toma consciência do processo e das relações envolvidas. Ou seja, se 

o aluno percebe que o seu interlocutor se preocupa com ele e compreende o objeto em questão 

(a produção de texto ou a produção artística), então pode tomar consciência do que está fazendo 

e consegue promover mudança. 

Assim, o conceito de autoria, subsidiado pela perspectiva histórico-cultural do 

desenvolvimento humano, pode ser definido como a condição ou a identidade que o sujeito 

escritor/artista assume quando escreve, quando produz textos ou obras de arte em uma ação 

discursiva dialógica verdadeiramente significativa, para si e para seus interlocutores, histórica 

e culturalmente situada.  

 

O contexto de produção prática: as oficinas de sexta 

 

O relato a seguir, sobre o desenvolvimento do projeto de ensino, é bastante ilustrativo das 

questões que apontamos acima. Destacamos em negrito alguns dos aspectos mais relevantes 

sobre a constituição da autoria sob a determinação das interlocuções e do contexto. 

 

Mal sabia eu que seria um enorme desafio! O orientador pedagógico contou que essa sala 

vinha de uma série de professores que se alternavam desde o início do ano, e que tinha alunos 

de evasão escolar, educação inclusiva e alguns alunos reprovados. Alguns dias depois de 

assumir a sala, a vontade de ir embora foi grande. Muita indisciplina, agressividade, 

dispersão. Precisava de alguma estratégia. Um dia, solicitei aos alunos que trouxessem, numa 

sexta-feira, folhas de árvores, galhos e jornais para fazermos uma brincadeira e mostrei a eles 

um vídeo animais feitos de folhas secas que, com cola branca, viravam um quadro. Eles 

adoraram, trocaram ideias, ajudaram-se, deram nomes aos bichos, e a concentração foi um 

pouco maior que o normal. Quando os trabalhos secaram, fizemos um painel de exposição e 

fotografei cada um ao lado do seu quadro. Ficaram felizes, reconhecendo-se como autores 

daqueles trabalhos. 
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Algumas intercorrências: um aluno de inclusão bem agressivo, mostrou sua dificuldade em dividir; 

outro aluno usava palavras agressivas que pareciam esconder sua insegurança em relação ao 

trabalho. Aos poucos, todos realizaram seus trabalhos e percebi a turma: auto-estima baixa, 

sentimentos de incapacidade de realizar algo, necessidade constante de reforço. Isso me deu a 

ideia das oficinas, mas queria que os alunos a sugerissem. Então, durante o relato sobre como foi 

fazer o quadro, surgiu: "prô, vamos fazer toda sexta uma coisa diferente?" Essa era a deixa que eu 

esperava. Fizemos uma negociação: eu me comprometeria com as atividades às sextas e eles se 

esforçariam mais nos outros dias. Os temas foram escolhidos, junto com os alunos, por votação.  

Na próxima sexta-feira, os alunos arrastaram as carteiras para os cantos da sala, deixando o 

meio livre para espalhar os materiais. A configuração da sala alterou-se, assim como também 

a disposição de cada um para o desenvolvimento de uma atividade nova, dentro da escola, 

sem cara de aula! Todos que quiseram fizeram suas pipas: quem não sabia fazer amarração 

teve ajuda de algum colega que sabia; as meninas montaram um salão de beleza fazendo as 

unhas umas das outras (e de alguns meninos). Ninguém foi embora enquanto não terminamos 

a organização da sala. Essa era a regra e todos a respeitaram. 

Começamos, também, a participar de um projeto de leitura com outros quintos anos. As salas 

se reuniam e havia leitura de textos produzidos por eles ou de outros autores. Pensei, então, 

em utilizar a escrita das atividades como texto a ser compartilhado na roda de leitura, para 

melhorar a elaboração do pensamento. Com isso íamos integrando atividades aparentemente 

lúdicas e não escolares, àquelas eminentemente escolares. 

Junto com professor de educação física, trabalhamos sobre os jogos PanAmericanos, a partir 

de vídeos sobre o tema e sobre atletas campineiros que participariam. Alunos de outras salas 

também participaram dessa oficina e colaram cartazes pela escola.  

Para cada oficina houve um registro da autoria: uma apresentação em sala, uma fala de sobre sua 

realização e uma história escrita, um texto sobre a produção, que depois era corrigido e usado 

como complemento à atividade curricular e, sem que eu percebesse, mesmo com matérias e 

conteúdos distintos, surgia a ideia de alguma atividade para oficina. Na oficina de argila, por 

exemplo, trabalhamos os movimentos de translação e rotação (conteúdo de ciências): 

transformaram a argila em órbitas, planetas girando e vulcões. Uns dias após a oficina, um aluno 

pesquisou na internet que era possível fazer uma experiência com combustão e quis mostrar na 

escola. Concordei. Ele fez um vulcão de argila e demonstrou sua experiência de combustão e 

explosão para todos os quintos anos ao mesmo tempo. Foi uma grande diversão com aprendizado, 

em particular do exercício de autonomia. Esse aluno vinha de reprovação anterior, havia 

problemas com conselho tutelar e o pai estava preso; faltava demais na escola e não dava 

importância alguma para o aprendizado. Na época dessa experiência, ele já vinha todos os dias 

para escola. Ele era bom em esporte e essa mudança no comportamento levou o professor de 

educação física a encorajá-lo a treinar vôlei em sua equipe de competições municipais. Outro 

aluno, que também era muito bom corredor, porém indisciplinado, com as oficinas tornou-se mais 

concentrado, menos agressivo e não mais faltava. Também ganhou seu lugar nas competições de 

corrida municipais e foi apoiado pelo padrasto que passou a acompanhá-lo bem de perto. Sua mãe 

relatou que ele havia melhorado bastante no comportamento em casa.  

A esta altura já era mais tranquilo introduzir o conteúdo pedagógico e os alunos entenderem 

a necessidade do estudo. Aproveitei e usei personagens da história, especialmente da cultura 

e da arte, como estímulo, como: Frida Kahlo, sua vida e obra transformaram-se numa oficina 

de desenhos, considerando as interpretações de cada um; Van Gogh, em que vídeo, música, 

visita virtual aos museus se desenvolveram em releituras das obras do pintor. Saíram pinturas 

apaixonantes. O envolvimento da turma foi o que de melhor aconteceu. A escola toda viu, 
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elogiou, deu palpites e isso elevou a autoestima de todos. Fotografamos e, no dia mostra 

cultural da escola, os trabalhos foram expostos nos corredores, com muito sucesso. 

Finalmente, resolvemos fazer um teatro sobre a vida de Van Gogh para a apresentação de final 

de ano da escola. Para que todos tivessem um personagem, incluímos os personagens que 

passaram por nós ao longo do ano e juntos construímos a peça. 

Nesse processo, de quase um ano, houve a colaboração de professores de outras disciplinas, do 

orientador pedagógico (o apoio tão necessário da direção da escola) e da pesquisadora que 

realizava um trabalho na escola com um aluno meu. Dessa parceria surgiu a ideia de registrar em 

livro os relatos dos alunos sobre as oficinas, que foi transformadora em muitos aspectos. Esta 

turma foi para o sexto ano em 2016 com a promessa de que o material produzido por eles, tanto 

escrito como desenhado, pintado, fotografado e filmado seria publicado em um livro em 2016. 

 

Algumas reflexões 

 

Em 2015, então, o trabalho que se desenvolveu no espaço escolar, indo além do conteúdo 

pedagógico, aproveitando o coletivo escolar para ampliar as produções de conhecimento das 

crianças. O reconhecimento disso pode ser registrado e transformar-se num livro. Sendo um 

projeto coletivo, pode ter continuidade no ano seguinte, em 2016, quando a professora de 

português se envolveu e trabalhou a reescrita dos textos iniciais com os alunos no sexto ano.  

Nos textos, os alunos escreveram sobre o que sentiram com as oficinas e puderam 

organizar suas ideias.  

Enfim, o que consideramos como aprendizagem? Os relatos das crianças, devidamente 

registrados em textos que comporão um livro a ser editado para ocupar espaço na biblioteca da 

escola, bem como o registro fotográfico e a exposição das obras de arte, mostram o quanto 

novos conhecimentos foram adquiridos. Hoje eles sabem quem foram os artistas e personagens 

com os quais trabalharam, entendem o significado de suas ações, localizam na história suas 

participações: eles de fato aprenderam. Seus relatos sobre as experiências vividas nos dão 

indícios dessa aprendizagem prazerosa. 

Os espaços de apresentação e publicação constituíram-se verdadeiros espaços de 

interlocução, possibilitando a tomada de consciência das potencialidades de cada um: trabalhos 

em grupo, compartilhamentos, registros. Mesmo o menino de doze anos, sobre o qual relatamos 

no início disparador desse trabalho, participou e soube dizer quem eram vários desses 

personagens, digitou uma parte de seu texto, permitindo que um colega o ajudasse (fato antes 

inimaginável). Aprendeu e ficou na escola. 

Como resultado parcial desse trabalho, podemos dizer que mesmo o aluno com 

dificuldades na linguagem escrita pode tornar-se autor, consciente de sua capacidade, de suas 

possibilidades de ler e escrever, produzir registros gráficos de seu trabalho, de sua 

aprendizagem, de poder ser lido – daí, potencializamos a aprendizagem e o desenvolvimento 

da linguagem e minimizamos as dificuldades, quando sua obra é reconhecida pelo outro, 

quando sua produção torna-se instrumento de interlocução.  

Especialmente, entendemos que a escola seja um local privilegiado dessa interlocução 

onde o sujeito pode tomar para si a produção do livro, da obra de arte, como objeto social e de 

escrevente/aluno de artes tornar-se verdadeiramente um autor/artista.  
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A LEITURA DIALÓGICA E AS ABORDAGENS DE LEITURA NOS 

PERIÓDICOS NACIONAIS: POSSÍVEIS ENCONTROS E DESENCONTROS 

 

Amanda Chiaradia Magalhães1 

Vanessa Cristina Girotto2 

 

A leitura vem sendo amplamente discutida e abordada nos periódicos por diversas 

vertentes. Porém, a leitura dialógica ainda é pouco conhecida e, dessa forma, vem sendo aos 

poucos abordada nos trabalhos. Desta forma, este artigo tem como objetivo apresentar um breve 

panorama sobre como a leitura e as estratégias para seu desenvolvimento na escola vem sendo 

abordadas em três periódicos nacionais e apresentar a leitura dialógica como alternativa viável 

para potencialização e desenvolvimento de uma leitura crítica e participativa. 

Para tanto, em um primeiro momento, realizamos um levantamento bibliográfico sobre como 

a temática “leitura e escrita” foi tratada, entre os anos de 2000 à 2010, nos periódicos: Leitura: teoria 

e prática; Revista Brasileira de Educação e Caderno Cedes. A escolha dos periódicos se deu, por 

serem de grande relevância e impacto científico em nosso país. Apresentaremos então, as 

abordagens apresentadas nestes periódicos bem como as práticas que eles apresentam. Em um 

segundo momento, discorreremos sobre como tais assuntos impactam no desenvolvimento da 

leitura na escola e por fim, apresentaremos a leitura dialógica como sendo uma prática que busca a 

leitura crítica, por meio do compartilhamento dos clássicos de literatura. 

 Para nossa coleta de informações entramos nos sites das revistas e buscamos pelas 

palavras-chaves: leitura, leitura e escrita e estratégia de leitura. Os artigos eram selecionados 

tendo em vista sempre o ano de sua publicação e se a temática cabia ao que estávamos buscando. 

Desta forma, organizamos no quadro a seguir o número de artigos encontrados e utilizados em 

nosso levantamento: 

 

 Revista Brasileira 
de Educação 

Educação e 
Sociedade 

Leitura: teoria e 
prática 

1ª seleção 52 16 14 
Seleção Final 8 4 6 

Quadro 01 – Artigos encontrados e analisados 

  

No total foram selecionados 18 artigos. Destes, apenas 2 discorriam como deveria se 

desenvolver a leitura crítica apresentando estratégia de leitura. Os demais, abordavam a 

temática e asseveravam a importância da leitura crítica, da leitura de diferentes gêneros textuais 

porém, não apresentavam alternativas palpáveis de como se fazer.  

 Notamos que há alguns pontos semelhantes (mesmo não sendo este o foco do trabalho) 

entre a teoria por nós proposta (da Aprendizagem Dialógica) e os conceitos encontrados nos 

artigos. Os textos trazem, em sua maioria, diferentes concepções de leitura/escrita e discorrem 

sobre uma perspectiva crítica de leitura e reiteram a importância de uma leitura dialógica, mas 

notamos que o fazem não sob o mesmo olhar que estamos propondo, ou seja não seguem os 

princípios teóricos da Aprendizagem Dialógica.  

Os artigos encontrados afirmam que é preciso romper com o modelo de leitura tecnicista, 

porém não apresentam um novo modelo para que se efetive a leitura com êxito. Vale ressaltar que 

o termo dialógico e diálogo encontrado nos artigos por nós analisado foi utilizado a luz dos 
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pressupostos de Bakhtin (autor que foi utilizado recorrentemente nos artigos por nós analisado) e 

não a partir dos pressupostos de Freire (2010). Não nos cabe aqui fazer uma comparação entre os 

dois autores, só queremos deixar claro que a leitura dialógica que estamos propondo incorpora 

alguns conceitos de Bakhtin, não necessariamente o conceito de diálogo proposto por este autor.  

O diálogo na perspectiva freireana, que é o foco de nosso trabalho, é o que possibilita a 

criação individual bem como a transformação do mundo pelos sujeitos, sendo por esse motivo 

banida a ideia de que uma pessoa é responsável por depositar seus pensamentos em outra 

pessoa. Cada sujeito, através do diálogo é capaz de conseguir sua significação com o mundo.  

Diante da análise realizada, concluímos que ainda há muito a ser estudado, no sentido de 

atuarmos enquanto sujeitos no mundo e contribuir para pensarmos ações e transformações 

necessárias ao campo da leitura.  

Os artigos por nós encontrados e analisados nos mostram que houve um avanço nas 

perspectivas de leitura e escrita no decorrer das décadas, demonstram uma preocupação em 

observar e estudar como o(a) aluno(a) se apropria destes elementos. Por outro lado, as 

publicações atuais revelam uma fragilidade de novas ações neste campo, uma vez que como já 

citamos acima, poucos foram os artigos que apontaram maneiras de trabalhar a leitura/escrita 

de forma a contribuir para a formação de leitores críticos e fluentes na atual sociedade. 

 Assim como o proposto por Freire (2010), além da denúncia é necessário fazer o 

anúncio. No caso do nosso trabalho, apresentamos a Leitura Dialógica como o anúncio de que 

se é possível trabalhar com a leitura crítica, por meio do compartilhamento da leitura de 

literatura clássica.  

 O conceito de aprendizagem dialógica, que foi elaborado por Flecha (1997) em 

conjunto com pesquisadores do CREA/ES, e é formado por princípios “que se articulam nas 

formulações teóricas para permitir descrever o que, na prática se dá como uma unidade.” 

(MELLO, BRAGA e GABASSA, 2012, p. 44). Em uma concepção dialógica da aprendizagem 

entende-se que as pessoas aprendem a partir das interações entre os sujeitos e também que 

todos(as) possuem algum conhecimento que contribui na construção do conhecimento dos 

outros, ou seja, em uma aprendizagem dialógica as pretensões de igualdade destacam-se em 

relação ao poder.  

Podemos afirmar que o século XXI tem se apresentado por diferentes autores, por exemplo 

Castells (1996), com a denominação de sociedade da informação, do conhecimento e do risco. O 

que elas têm em comum? Gómez et al. (2006) nos indicam que em todas elas, o diálogo se constitui 

como uma nova categoria social inerente às relações sociais, influindo em todos os âmbitos: 

econômico, político, pessoal, familiar e social. As autoridades antes inquestionáveis agora se abrem 

ao diálogo, mostrando uma significativa mudança em todas as esferas citadas. De acordo com 

Aubert et al. (2008): “as relações de poder baseadas na autoridade da sociedade patriarcal estão 

dando espaço para as relações dialógicas onde ou se consensuam as coisas ou há um conflito 

permanente quando não se chega a nenhum acordo”.(p. 29) 

Nesse sentido, os espaços abrem-se mais para o diálogo, incluindo a escola, a família e 

as relações de forma geral. As elaborações teóricas de Flecha (1997) e sua equipe indicam 

alguns princípios centrais na constituição do conceito de aprendizagem dialógica, são eles: 

Diálogo Igualitário, Inteligência Cultural, Transformação, Dimensão Instrumental, Criação de 

Sentido, Solidariedades e Igualdade das Diferenças. Estes preceitos, que aparecem aqui 

separadamente, na prática só funcionam se estiverem juntos. Para ser possível uma 

aprendizagem dialógica, os princípios devem estar funcionar como uma unidade, se algum 

deles falhar a proposta de aprendizagem dialógica não funciona. 

O eixo central de uma perspectiva de Aprendizagem Dialógica está pautado em Atuações 

educativas de êxito (FLECHA, 1997). Estas ações têm como objetivo aumentar o rendimento 
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acadêmico e melhorar a convivência entre todos os setores da escola/comunidade. Uma das 

atividades realizadas é a Tertúlia Literária Dialógica (TLD) ou apenas Leitura Dialógica, que 

como afirma Girotto (2011), é um processo não apenas de leitura, mas também de diálogo, por 

meio do qual as pessoas podem intercambiar ideias, aprender conjuntamente e produzir mais 

conhecimento, encontrando, assim, novos significados que transformam a linguagem e o 

conteúdo de suas vidas. De acordo com Valls, Soler e Flecha (2008): 

 
A leitura dialógica é o processo intersubjetivo de ler e compreender um texto 

sobre o que as pessoas aprofundam em suas interpretações, refletem 

criticamente sobre o mesmo e o contexto, e intensificam sua compreensão 

leitora através da interação com outros agentes, abrindo assim possibilidades 

de transformação como pessoa leitora e como pessoa no mundo (ibid., p. 3). 

 

De acordo com os estudos que embasam essa perspectiva (GIROTTO (2011), MELLO et. al, 

(2006), SOLER (2001), FLECHA (1997)), o ler dialogicamente implica mover o centro do ato de 

significado de uma interação subjetiva entre a pessoa e o texto, em nível individual, para uma 

interação intersubjetiva entre crianças e ou pessoas jovens e adultas em relação a este mesmo texto.  

A palavra tertúlia é de origem Espanhola e significa encontro, de acordo com o dicionário. 

A Tertúlia Literária Dialógica é uma atividade cultural e educativa. E segundo Flecha (1997) 

está organizada da seguinte forma: 

 
A tertúlia literária dialógica se reúne em uma sessão semana de duas horas. 

Decide-se conjuntamente o livro e a parte a ser comentada na próxima reunião. 

Todas as pessoas leem, refletem e conversam com familiares e amigos durante a 

semana. Cada uma traz um fragmento eleito para ler em voz alta e explicar por 

que lhe resultou especialmente significativo. O diálogo vai se construindo a partir 

dessas contribuições. Os debates entre diferentes opiniões se resolvem apenas 

através de argumentos. Se todo o grupo chega a um acordo, ele se estabelece como 

a interpretação provisoriamente verdadeira. Caso não chegue a um consenso, cada 

pessoa ou subgrupo mantém sua própria postura; não há ninguém que, por sua 

posição de poder, explique a concepção certa ou errônea. (FLECHA, 1997, p. 17) 

  

Outra característica da TLD é o tipo de literatura que esta atividade se baseia. Para se 

realizar, é preciso ler os clássicos da literatura universal, já que como afirma Girotto (2007) os 

livros clássicos conseguem “ser eternos e sempre novos”, uma vez que sua história sobrevive 

ao tempo e pode ser lido com o olhar voltado para o hoje, transcendendo assim o tempo e o 

espaço que foi escrito, além do mais, os clássicos são importantes por suas leituras serem um 

legado eterno para a Humanidade (Machado, 2002). 

Ainda segundo Girotto (2011) a leitura de um clássico deve estar ao alcance de todas as 

pessoas, já que é considerada uma obra de qualidade lexical, semântica inquestionável, e o acesso 

a tais obras auxiliam no processo de multiplicação de novos leitores(as) que, “à medida que fazem 

a leitura, passam a incorporar novas leituras, novas histórias, enriquecendo, assim, o diversificado 

mosaico delineado por este tipo de literatura.” (p. 103), ou seja quando é realizada a leitura dos 

clássicos, o leitor é capaz de fazer significações subjetivas a partir daquilo que o livro despertou 

(lembranças, sonhos, dúvidas, desejos) fazendo então sua própria leitura. Para Machado (2002) 

  
[...] não há ordem cronológica. A leitura que fazemos de um livro escrito há 

séculos pode ser influenciada pela lembrança nossa de um texto atual que 

lemos antes. Ora lemos mais de um livro ao mesmo tempo (e eles 

inevitavelmente se contaminam nesse momento), ora somos obsessivamente 
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possuídos por um único texto que não conseguimos largar, ora passamos um 

tempo sem ler, apenas remoendo o que foi lido antes. (ibid., p. 130) 

 

A atividade de TLD, de acordo com Mello et al, (2006), tem como principais objetivos: 

o desenvolvimento de processos de transformação pessoal e do entorno próximo para superar 

situações de exclusão social, cultural e/ou educativa; a promoção do encontro de diferentes 

pessoas, de diversas origens e descendências com obras da literatura clássica universal e 

nacional; o estímulo ao acesso a diferentes conhecimentos e modos de vida como ampliação da 

solidariedade e da possibilidade de convívio entre as pessoas; a explicitação da existência da 

inteligência cultural como capacidade de se aprender diferentes coisas ao longo de toda a vida, 

e o auxílio na criação de sentido para a leitura como atividade cultural, de direito de todos/as.  

Na leitura dialógica a figura de um moderador(a) é imprescindível, uma vez que é ele 

quem fará a organização das inscrições, garantindo o diálogo igualitário bem como quem terá 

direito a falar primeiro (por seguir os sete princípios da aprendizagem dialógica, a TLD dá 

sempre preferência as pessoas que ainda não falaram e fazem parte de algum grupo de minoria, 

ou seja, pessoas que socialmente são excluídas seja pela sua cor da pele, grau de instrução, sexo, 

etc.). O moderador(a) nem sempre é o professor(a) ou alguém com titulação acadêmica, mas 

sim aquela pessoa que mais conhece a atividade e contribuirá para que seja respeitado e seguido 

os princípios que orientam a atividade. 

Tal proposta vem ganhando êxito, em âmbito internacional e nacional, como já 

anunciamos anteriormente, por apontar resultados significativos para o aprendizado da leitura, 

bem como por romper com um ensino bancário, criticado por Freire (2010) e colocar os 

diferentes saberes em interação (Vygotsky), mediados pelo diálogo. Por esse motivo, por 

acreditar que ler dialogicamente potencializa o ensino, instiga a criticidade e aguça a 

curiosidade, que estamos propondo neste estudo aprofundar os estudos em torno desse tema e 

ao mesmo tempo identificar na literatura atual alguns elementos que nos ajudam a estabelecer 

a ponte entre o que foi produzido atualmente (entre os anos 2000 a 2010) e o que a vertente 

dialógica vem afirmar. Afirmamos a importância desse estudo por entendermos a necessidade 

de dialogar com o que se tem produzido e ampliar, assim, o processo de ensino e de 

aprendizagem da leitura na atual sociedade. 

Por fim, gostaríamos de reafirmar que, longe de ser a solução para todos os problemas 

que o ensino e a aprendizagem de leitura vem enfrentado, a leitura dialógica se apresenta como 

sendo uma alternativa viável que rompe com o modelo mecanizado de leitura, propondo uma 

leitura crítica por meio do compartilhamento dos saberes e a construção de novos 

conhecimentos por meio da interação.  

Nosso trabalho diagnosticou que, apesar da preocupação com o desenvolvimento da leitura 

crítica e participativa (proclamada desde os documentos oficiais até os projetos políticos 

pedagógicos das escolas) apontada pelos artigos por nós analisado, havia uma lacuna a ser 

preenchida neste cenário: apresentar alternativas para que educador(a) pudesse trabalhar em sala de 

aula. Desta forma, nosso trabalho tem o intuito de anunciar a leitura dialógica como uma prática 

que supre tais necessidades e que amplia não só o quesito instrumental de seus participantes, mas 

também amplia sua leitura de mundo, uma vez que há a interação de diferentes saberes. 
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