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CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS AVALIATIVAS PARA A 

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 

 

Priscila Maria Vieira dos Santos Magalhães1 

Crislainy de Lira Gonçalves2  

 

O presente trabalho insere-se no campo discursivo da avaliação da aprendizagem e é fruto 

de uma pesquisa de campo desenvolvida em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

de uma escola pública do agreste pernambucano. Assim, tivemos como principal objetivo 

analisar como as práticas avaliativas mobilizadas no cotidiano da sala de aula dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental podem contribuir para a apropriação do sistema de escrita alfabética. 

Neste sentido, tratamos sobre a avaliação e suas contribuições para a apropriação do 

sistema de escrita alfabética, embasadas pelos pressupostos teóricos de uma avaliação 

formativa, que não se resume a etapa final de um processo, mas que está arraigada às práticas 

curriculares e de ensino, colocando à disposição do professor informações qualitativas sobre os 

processos de aprendizagem dos alunos (PERRENOUD, 1999).  

Destacamos a relevância que gira em torno deste debate acerca da avaliação e da 

Apropriação do Sistema de Escrita alfabética por considerarmos que os processos relacionados 

ao currículo-ensino-aprendizagem-avaliação estão articulados entre si (FERNANDES, 2011), 

o que faz com que as concepções acerca destes elementos reverberem na prática cotidiana que 

envolve o conjunto das ações que constituem a prática docente. Assim, pensando esta relação, 

nos apoiamos nos achados de pesquisas anteriores, como a de Ferraz (2005), por exemplo, que 

nos informa que “uma boa parte dos docentes ainda lançam mão de muitos aspectos dos 

métodos tradicionais de alfabetização para ensinarem o sistema de escrita alfabética” (p. 93).  

Neste sentido, questionamo-nos se o motivo pelo qual os docentes ainda se apegam a 

métodos tradicionais que direcionam os alunos para que aprendam um código e não um sistema 

notacional está relacionado às concepções não apenas de currículo, mas, aliada a esta, à 

concepção de ensino e avaliação.  

Assim, evidenciamos que a avaliação assume um importante papel no direcionamento que as 

escolas e os professores dão às suas práticas cotidianas, não somente ao selecionar os conteúdos 

apresentados pelo currículo, mas, principalmente, ao definirem uma perspectiva metodológica de 

ensino em detrimento de outras. Assim, ao propormos refletir sobre a avaliação da aprendizagem a 

partir de um caráter formativo, o fazemos por entendermos que esta perspectiva de avaliação 

possibilita ao professor criar estratégias outras de ensino que estejam relacionadas às necessidades 

de aprendizagem dos alunos, e não somente ao que é requerido através dos resultados que o 

currículo, as escolas e secretarias buscam estandardizar.  

Desta feita, com base nesta problemática que circunda a prática dos professores no que 

diz respeito à articulação entre a avaliação da aprendizagem enquanto meio formativo que 

contribui para a apropriação do sistema de escrita alfabética, expomos o percurso teórico-

metodológico que utilizamos para a realização deste trabalho, que está fundamentado em uma 

abordagem qualitativa de pesquisa.  

Destacamos que enquanto lócus enunciativo, tivemos como campo de estudo uma escola 

pública do município de Caruaru-PE, e, como sujeitos, professoras atuantes nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, mais especificamente nas turmas do 2º ano (P4), 3º ano (P2), 4º ano 

                                                           
1 Universidade Federal de Pernambuco / Centro Acadêmico do Agreste (UFPE-CAA), Caruaru, PE, Brasil. E-

mail: priscilamagalhaesufpe@gmail.com.  
2 Universidade Federal de Pernambuco / Centro Acadêmico do Agreste (UFPE-CAA), Caruaru, PE, Brasil. E-

mail: crislainy67@gmail.com.  
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(P3) e 5º ano (P1) da instituição de ensino selecionada, que no decorrer desse estudo serão 

identificadas como P1, P2, P3 e P4. Para coleta dos dados, realizamos entrevistas 

semiestruturadas com as professoras, que foram analisadas à luz da Análise do Discurso na 

perspectiva de Orlandi (2010). 

 

Discursos das professoras do ensino fundamental: processo de ensino-aprendizagem-

avaliação 

 

Como já mencionado anteriormente, o objetivo central deste estudo consiste em analisar 

as contribuições das práticas avaliativas para a apropriação e consolidação do Sistema de 

Escrita Alfabética. Assim, faz-se pertinente explicitarmos inicialmente nossas compreensões 

acerca desse sistema. Desta feita, o compreendemos não como um código, mas sim como um 

sistema notacional composto por um conjunto de regras e propriedades complexas da língua, 

necessitando assim, ser “entendido como ferramenta simbólica e não um simples código da 

transcrição da fala” (MORAIS, 2005, p. 8).  

Nesse sentido, compreendemos que ser imprescindível no espaço escolar a mobilização 

de metodologias, práticas e estratégias que contribuam para o desenvolvimento nos alunos das 

capacidades de compreensão e apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Com isto, por 

entendermos as práticas avaliativas como movimento que tem a avaliação enquanto prática 

vivida no cotidiano da sala de aula, nos questionamos: Qual o papel e o lugar que a avaliação 

ocupa no ensino desse sistema? Como ela tem contribuído para que os alunos se apropriem 

desse sistema? A serviço de quem/que ela tem estado?  

Assim, situamos aqui a avaliação como “um dos elementos do processo de ensino que 

possibilitam o desenvolvimento das habilidades linguística do aluno” (COSTA, 2009, p. 31). 

Em outras palavras, nos distanciamos de concepções carregadas de sentidos punitivos das 

práticas avaliativas, posto entendermos que estas configuram-se como ferramentas orientadoras 

do trabalho do professor mediante o oferecimento de informações que realimentam o 

planejamento de ensino. 

Por conseguinte, visualizamos na realidade investigadas que as práticas avaliativas 

mobilizadas pelas professoras imbuíram-se de um caráter formativo, não pontual, mas expressas 

cotidianamente em vários momentos da prática de ensino. Assim, os diversos instrumentos e 

procedimentos avaliativos realizados pelas docentes, como ditados, projetos de leitura a partir de 

vários gêneros textuais, atividades extra livro, momentos de leituras de textos e imagens, individuais 

e coletivas, bem como produções de textos, as possibilitavam identificar os diferentes níveis 

alfabéticos que os alunos estavam, conforme indicou P4 ao ser questionada sobre a forma que 

avaliava seus alunos: “hoje eu vejo que os alunos só conseguiram escrever palavras com uma sílaba, 

amanhã já verifico que eles conseguiram escrever com duas sílabas, depois com três, e por aí vai. 

E assim a gente vai vendo a evolução deles, ou não”. 

Desta feita, o discurso ora apresentado nos revela que as práticas de avaliação 

desenvolvidas em sala de aula podem revestissem de finalidades diagnósticas das hipóteses 

silábicas, contribuindo assim para que a docente faça uma leitura das habilidades linguísticas 

dos alunos, uma vez que como nos indica Costa (2009, p. 30), “a avaliação é, antes de tudo, 

uma atividade de leitura” orientadora da prática de ensino, do planejamento e dos 

procedimentos metodológicos. 

Assim, para além de contribuir oferecendo um diagnóstico dos níveis silábicos dos 

alunos, analisamos ainda que apesar das práticas avaliativas dessas professoras estarem 

inseridas no contexto de influência que constituem as políticas e sistemas de avaliação, tais 

práticas foram mobilizadas no sentido de contribuir para consolidação das habilidades de leitura 
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e escrita dos alunos que apresentam atrasos na aquisição da linguagem. Desse modo, ao se 

referir aos alunos com tardia alfabetização, a professora 1 afirma: 

 
[...] porque na verdade eles estão aqui no 5º ano porque o sistema passou eles, 

mas eles não têm condições de acompanhar os conteúdos daqui. Mas aí eu não 

posso ficar parada. Então eu vou procurando meios pra ajudar pra que ele 

consiga se alfabetizar. Porque infelizmente a realidade que eu tenho aqui é 

essa: alunos que estão no 5º ano, mas não são alfabetizados. E aí fora o meu 

planejamento normal, eu tenho que ir buscando outras atividades por fora 

pra que esses alunos que não conseguem acompanhar, comecem a 

caminhar. É o que a gente tá chamando de intervenção na leitura. [...] E aí 

vou buscando ensinar mais individualmente a esse aluno. As atividades 

também vão ser diferenciada. 

 

Dessa maneira, ao enunciar que “eles estão aqui no 5º ano porque o sistema passou eles”, 

as professoras estão revelando que as medidas (progressão automática) advindas das políticas 

e discursos oficiais em prol da “alfabetização na idade certa”, de forma exacerbada buscam a 

melhoria dos resultados, contudo, tal progresso quantitativo não necessariamente reflete a 

qualidade das capacidades linguísticas que estão sendo formadas nos alunos. Prova disso, reside 

no fato que mesmo os alunos estando no 5º ano (o que se supõe que suas capacidades de leitura 

e escrita já estão formadas), estes foram “empurrados” para este nível de ensino sem, contudo, 

terem desenvolvido as competências linguísticas e comunicativas de uso da língua nos espaços 

escolares e sociais. Entretanto, não é nossa intenção aqui apontar as discrepâncias entre os 

discursos pensados e os vividos, mas sim refletir acerca das condições reais de apropriação do 

Sistema de Escrita na escola.  

Sendo assim, percebemos no discurso acima mencionado, que frente a disparidade das 

habilidades linguísticas esperadas e as que de fato os alunos apresentam, as professoras têm 

buscado desenvolver práticas de ensino mais individualizadas que contribuam para o 

atendimento das diferentes necessidades e tempos formativos dos alunos. Assim, corroborando 

com essa individualização e sistematização do ensino, Galvão e Leal (2005) afirmam que “é 

pertinente e urgente ainda pensar sobre a necessidade de organizarmos estratégias ordenadas e 

sistematizadas para o ensino e a aprendizagem do sistema de notação alfabético, já que esse é 

um objeto de conhecimento que tem suas especificidades” (p. 12).  

Por fim, como última contribuição da avaliação da aprendizagem enquanto parte do 

processo de ensino, trazemos as informações que ela proporciona sobre o desenvolvimento dos 

alunos e a prática dos professores. Isto pode ser evidenciado no discurso da professora 3, que a 

partir de procedimentos formais e informais de avaliação identificou o seguinte: “o nível de 

português aqui melhorou consideravelmente a partir do momento que a gente tá fazendo esse 

trabalho com textos diversos dos gêneros textuais”. Percebemos a partir desta fala que através 

das avaliações desenvolvidas cotidianamente por esta professora, a mesma percebeu a 

necessidade de mobilização de textos mais atraentes e significativos socialmente para os alunos, 

visto que estes poderiam trazer contribuições marcantes para a formação das capacidades de 

leitura, que consiste em um objeto de ensino que, através do sentido que o aluno atribui se 

transforma em um objeto de aprendizagem (LERNER, 2002). 

A fala desta professora também nos aponta o fato de que a avaliação em seus processos 

formais e informais não somente a direcionou a adotar uma nova forma de trabalho como 

também contribuiu para que ela analisasse os avanços que esta mudança proporcionou a seus 

alunos. Assim, vemos através do movimento da prática cotidiana a avaliação enquanto 

norteadora das práticas de ensino-aprendizagem, que não apenas apresenta informações sobre 
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as dificuldades dos alunos ao final de um processo, mas que, pelo contrário, possibilita a alunos 

e professores aprenderem através da sua articulação com o currículo-ensino-aprendizagem.  

  

Algumas considerações 

 

Depreendemos mediante os discursos das professoras a articulação entre a avaliação da 

aprendizagem e as suas práticas de ensino. Neste sentido, destacamos que a avaliação que se 

realizou neste cotidiano investigado esteve focada não apenas no aluno - expondo seus avanços 

e necessidades - mas também no trabalho desenvolvido pelos professores, ao passo que como 

pudemos visualizar nos discursos das professoras, a avaliação que realizam cotidianamente, 

constitui-se enquanto ferramenta de diagnóstico das hipóteses silábicas dos alunos, e direciona 

as práticas metodológicas de ensino que o professor desenvolve na intenção de contribuir para 

consolidação das habilidades de leitura e escrita dos discentes com atrasos na aquisição da 

linguagem.  

Deste modo, percebemos que a avaliação do processo foi dando dicas aos professores 

sobre os caminhos a serem percorridos – como por exemplo, o contato com diversos gêneros 

textuais de uso social - como também, possibilitou obter informações sobre o que e como estes 

novos caminhos adotados por eles fizeram seus alunos avançarem no que concerne a 

Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Frente a estes achados, ressaltamos que as 

práticas avaliativas constituem-se como instrumento a serviço de ambos os sujeitos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem, bem como ao êxito das práticas de leituras e escritas 

tecidas na escola. 
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PROMOÇÃO DA CULTURA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA NO ÂMBITO 

DO INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

 

Maria José Diogenes Vieira Marques1 

Liciane Mateus da Silva2 

1. Introdução 

 

O projeto de extensão “Promoção da Cultura do Livro e da Biblioteca: a leitura como 

estratégia de integração e interação social” foi aprovado na linha de fomento do Instituto 

Federal do Triângulo Mineiro para ser desenvolvido no ano de 2016 com atividades realizadas 

em Uberlândia e Uberaba e unidades escolares do ensino médio e fundamental dessas cidades.  

A formação da cultura do livro, da biblioteca e de leitores é um processo contínuo que 

contribui para o conhecimento cultural do cidadão e pode ampliar a concepção de formação 

profissional através de ações protagonizadas pelos alunos do IFTM nos campi e na rede pública.  

Essa concepção está alicerçada no pensamento de teóricos como Edmir Perroti, Vygotsky 

e Frank Smith, ancora-se na perspectiva que extrapola o conceito imobilizado de leitura para 

estudo, ou pesquisa ou lazer e, também, a formação de estereótipos orientados sobre os espaços, 

momentos, livro adequado e leitura solitária, que criam barreiras e impedem o aprofundamento 

da concepção de leitura.  

O acesso facilitado à biblioteca e aos espaços de leitura e atividades culturais fortalece o 

papel do leitor em seu processo de formação crítico-cidadã. As ações realizadas incluem a 

formação de bolsistas e voluntários para multiplicar o acesso ao livro, à leitura e à biblioteca; o 

incentivo da cultura do livro para os alunos do IFTM e da rede pública; campanhas de doação 

de acervos literários; almoço em poesia, círculo de leitura; apresentação cultural e incentivo à 

leitura (literária, literária aliada à formação profissional e não literária).  

A visão do trabalho pela literatura e a formação técnica e tecnológica são temáticas 

presentes nas discussões das rodas de conversas literárias abordadas pelos alunos bolsistas do 

IFTM. A perspectiva ao final do projeto é a de ressignificação do livro, da biblioteca e da leitura 

pela integração e interação social com vistas, também, à formação profissional. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

A comunidade interna e externa das instituições educacionais carece de ações de 

incentivo à promoção da leitura e integração entre as diversas áreas do conhecimento. Ler é 

compreender, e “as palavras reais, escritas ou faladas, são sempre secundárias ao significado, 

à compreensão” (SMITH, 2003. p. 191). A formação de leitores ativos é um processo contínuo 

que demanda trabalho e manutenção das ações formativas. Para tanto a 

 
formação de um quadro vivo de leitores não se dá no vazio ou apenas no acaso. 

O gesto aparentemente banal e corriqueiro de abrir as páginas de uma 

publicação qualquer está mediado por complexa trama de relações que, se 

escapa ao leitor no momento em que se depara com os códigos, nem por isso 

deixa de ser concreta e atuante. Na realidade, a leitura não é um ato natural, 

mas cultural e historicamente demarcado. (PERROTI, 1990, p. 63). 

                                                           
1 Pró-Reitoria de Extensão– Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) – 

Uberaba/MG – Brasil. E-mail: mariamarques@iftm.edu.br. 
2 Graduação em Licenciatura em Química – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Triângulo 

Mineiro (IFTM), Uberaba/MG – Brasil. E-mail: maiconbarone@gmail.com. 
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O projeto de extensão prevê auxiliar na reflexão e na promoção de ações conjuntas 

culturais e socialmente demarcadas ampliando a perspectiva que extrapole o conceito comum 

historicamente enraizado de leitura para estudo, ou pesquisa ou lazer. O livro e o contexto da 

ação de leitura pode ser ressignificado incluindo integração e interação social. 

Também, a formação de estereótipos orientados sobre os espaços, momentos, livro 

adequado, e leitura solitária criam barreiras que impedem o aprofundamento da concepção de 

leitura. As instituições de educação podem atuar na criação e sustentação de um vínculo social 

do leitor e “entre exigências diversas, o estabelecimento de vínculos efetivos entre leitura e 

sociedade pressupõe instituições e mediadores capazes de viabilizar a relação do leitor com o 

texto” (PERROTI, 1990, p. 63). 

As instituições de educação são responsáveis por promover o incentivo à leitura de seus 

alunos, mas também ela deve se preocupar com o acesso da comunidade ao acervo e às ações 

de promoção da leitura, respondendo assim às necessidades da demanda social.  

Aliados à concepção de leitura a cultura e o lazer são indispensáveis para a construção de 

uma educação que valorize a formação humana, a integração das funções sociais da leitura e 

uma proposta de melhoria de qualidade de vida. É importante ressaltar que  

 
não podemos nos esquecer de que uma sociedade que distribui de forma 

desigual os bens materiais irá também distribuir de forma desigual os bens 

culturais e, dentre estes, o acesso à alfabetização e à leitura, de modo que a 

luta pelo acesso aos bens culturais precisa, sobremaneira, estar vinculado à 

luta pelo acesso aos bens materiais. (ESPÍNDOLA, 2012, p. 17) 

 

Desta forma a preocupação institucional com o acesso e à qualidade da cultura do livro 

são fatores que contribuem para a construção consciente do papel da cidadania no 

desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária. 

Os PPCs, ancorados pelos Parâmetros Curriculares, dos cursos ministrados no IFTM têm 

currículos que foram elaborados para possibilitar o trabalho extensionista voltado para o 

desenvolvimento de atividades culturais, multifacetadas, multicampi e interdisciplinares no 

currículo, assim, o processo educativo, a prática docente e o trabalho cultural enfatizam uma 

formação conectada com as vivências dos alunos a fim de possibilitar o acesso real à cultura, 

educação e melhores oportunidades de trabalho e emprego. 

A biblioteca, nesse contexto, se torna um espaço central, contudo, não exclusivo de 

promoção do livro e da leitura pela comunidade interna e externa,  

 
deve dar suporte à formação de leitores, estimular a pesquisa e o compartilhar 

de ideias, pois este local é parte integral do processo educativo (...) portanto, 

na escola, a criança e o adolescente não devem prescindir, em sua formação 

como leitor e escritor, dessa possibilidade de ampliar o conhecimento de si 

próprios e do mundo que os rodeia. (SILVA, 2009, p. 116). 

 

Para tanto o acesso facilitado à biblioteca e aos espaços de leitura e atividades culturais 

corroboram para uma melhoria da compreensão do papel do leitor em seu processo de formação 

crítico-cidadã.  

Os desafios que enfrentamos enquanto estudante é extrapolar a leitura escolarizada do 

conteúdo “o que mais chama a atenção neste sentido é o fato de existir uma interação constante 

entre as operações externas e internas, uma se transformando na outra sem esforços e com 

frequência, e vice-versa” (VYGOTSKY, 2001, p. 138) nessa perspectiva de ação, enquanto 

docente superar a disciplinarização do livro e da leitura; enquanto comunidade é o acesso à 
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informação, ao livro e às bibliotecas e, enquanto instituição é fomentar as possibilidades de 

superação dos desafios.  

 

3. Conteúdo e Metodologia 

 

Aliados à concepção de leitura a cultura e o lazer são indispensáveis para a construção de 

uma educação que valorize a formação humana, a integração das funções sociais da leitura e 

uma proposta de melhoria de qualidade de vida.  

O círculo de leitura é uma das etapas do projeto exclusivamente para atendimento aos 

servidores da reitoria do IFTM.  

A proposta conta com ações de declamação de poesias, apresentações artísticas e culturais, 

campanhas de doações de livros literários e rodas de conversas no horário de almoço para que os 

participantes sejam sensibilizados para esta alternativa de aproximação e integração entre os 

professores, técnicos administrativos e as obras literárias para uma perspectiva em que a fruição 

literária desperte sentidos ativos na relação entre o leitor, o texto e as mediações culturais.  

As principais ações programadas para os campi das cidades de Uberlândia e Uberaba são 

a instrumentação dos bolsistas com estudos sobre a história do livro e a instrumentação teórica 

para que se tornem multiplicadores da promoção do livro, da biblioteca e da leitura; o incentivo 

da cultura do livro para a comunidade do IFTM, alunos, docentes, técnicos administrativos; a 

promoção da integração dos servidores, alunos e comunidade. Pesquisa quantitativa para 

conhecer o perfil do usuário das bibliotecas dos campi. Promoção de campanha de doação de 

acervo literário para os campus e incentivo à leitura (literária, literária aliada à formação 

profissional e não literária) em escolas de nível fundamental e médio. 

 Também estão programadas ações para as escolas de ensino fundamental e médio nas 

cidades de atuação do projeto, atividades em parceria com as bibliotecas escolares e a 

divulgação dos cursos do IFTM. A ideia é auxiliar os professores a trabalhar  

 
“com a intenção de que os alunos infiram, os professores devem ensiná-los a 

como agir durante a leitura. Devem mostrar a eles as dicas que cada texto 

possui e ensiná-los a como combiná-las com seu conhecimento prévio para 

fazer inferências adequadas” (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 76) 

 

A visão do trabalho pela literatura e a formação técnica e tecnológica são temáticas presentes 

na discussão das rodas de conversas literárias abordadas pelos alunos bolsistas do IFTM.  

 
4. Resultados 

 

Os resultados alcançados no primeiro semestre de 2016 foram: 

 

 criação da Logo do Projeto: 
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 criação de Identidade Visual da Atividade Almoço em Poesia: 

 

 
 

 realização de 4 edições do “Almoço em Poesia” com temáticas em homenagem aos 

poetas: Manuel de Barros, Fernando Pessoa e Clarice Lispector: 

 

 
 

 criação de espaço para acolhimento de obras doadas e incentivo de leitura no refeitório 

da reitoria do IFTM; 
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 criação de mídias para divulgação das ações do projeto e interação com a comunidade do 

IFTM, como instagram, site e facebook: 

 

 
 

No 2º semestre de 2016 as ações estão nas escolas públicas de ensino fundamental e médio 

nas cidades de atuação do projeto, com visitas à 60 unidades das cidades de atuação do projeto. 

 

4.1. Almoço em Poesia 

 

O “Almoço em Poesia” foi uma das atividades criada para incentivar a fruição literária a 

partir de autores consagrados e ao mesmo tempo desconhecidos através da leitura poética de 

suas obras no horário de almoço de servidores e alunos.  

A primeira edição, realizada em maio, foi denominada “Almoço em Poesia – Manuel de 

Barros” realizada na reitoria do IFTM e no campus Uberaba. A parceria com o projeto Escola 

de Artes do campus Uberaba possibilitou que os alunos se apresentassem para os servidores da 

reitoria com declamações e músicas na temática das poesias. Servidores técnico 

administrativos, docentes e terceirizados também cantaram e declamaram poesias de Manuel 

de Barros. Foi iniciada uma campanha de doação de acervo literário para criar o primeiro espaço 

de leitura na reitoria.  
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No mês de junho a edição foi do grande poeta português Fernando Pessoa e seus 

heterônimos e, em julho as atenções foram para a expressão feminina e cenas cotidianas de 

Clarice Lispector, uma das escritoras brasileiras mais importantes. 

 

5. Conclusão 

 

As ações do projeto incentivam o contato e a interação qualitativa com obras literárias 

através da mediação que será construída entre servidores, alunos e docentes tanto do IFTM 

quanto das escolas municipais e estaduais. As atividades de promoção da biblioteca, da leitura 

e socioculturais também ampliam a integração com a cultural local, a comunidade e 

possibilitam uma melhor compreensão do outro através do contato mediado. 

As atividades de promoção da biblioteca, da leitura e socioculturais ampliaram a 

integração com a cultural local, a comunidade e possibilitaram uma melhor compreensão do 

outro através do contato mediado. 

A perspectiva ao final do projeto é a de ressignificação da percepção do livro e da 

biblioteca enquanto cultura acessível, a importância da leitura e a discussão de temáticas que 

se relacionaram com o trabalho e a integração e interação social. 
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CONTRIBUIÇÕES DA OBRA “O MESTRE IGNORANTE: CINCO LIÇÕES 

PARA A EMANCIPAÇÃO INTELECTUAL” DE RANCIÈRE PARA A 

REFLEXÃO EM ESPAÇOS DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 

Adriana Ofretorio de Oliveira Martin Martinez1 

 

A escrita pode ser um instrumento de transgressão, de criação, ou meramente uma ação 

reprodutora de ideias. Ela ainda, dependendo da visão do sujeito que a utiliza, torna-se 

instrumento que viabiliza um olhar problematizador sobre o fato que se deseja escrever.  

Neste sentido, quando nos reportamos a possibilidades da escrita como meio de 

problematização das experiências, adentramos na possibilidade de referenciá-la para um 

contexto de desenvolvimento profissional de professores em exercício. Tal possibilidade pode 

ser observada em diversos trabalhos de pesquisa, inseridos na área da formação docente, 

apresentados em congressos e seminários2, quando relatam diferentes experiências com o uso 

da escrita reflexiva: ora como instrumento que compões o corpus de pesquisas centradas na 

aprendizagem para a docência, pois configura-se num contexto de observação e produção de 

sentidos sobre as experiências, ora como objeto a ser investigado. (GASTAL, AVANZI, 2015; 

ROSA, BARALDI, 2015; BERGAMASCHI, ALMEIDA, 2013).  

Tanto para Galvão (2005), Prado (2005) e Souza (2006) o ato de escrever, numa 

perspectiva reflexiva, oferece a possibilidade de o sujeito se afastar de uma escrita da 

imediaticidade dos fatos e se aproximar do (re) conhecimento das experiências de sua prática 

educativa, dando a esta um significado pessoal. Galvão (2005) destaca, ainda, que a escrita 

nesta vertente ao resgatar memórias e sentidos sobre a profissão assume um “[...] caráter social 

explicativo de algo pessoal ou característico de uma época” (GALVÃO, 2005, p. 329). Além 

disso, consideram-na um instrumento que desencadeia o processo de ver, pensar e agir, sobre 

os significados produzidos em tais práticas.  

Diante deste cenário dialógico, surge, então, a escrita na qualidade narrativa como 

possibilidade de problematização e análise das experiências na formação de professores, tornando-

se um modo outro de refletir a temporalidade dos fatos e significados entrelaçados a eles. 

Consideramos também, que ela direciona à uma retirada do véu que esconde os significados 

pessoais e sociais das práticas educativas e ainda, contribui para que o profissional da educação 

adentre em um mundo criativo, desafiador e instigante, que o torna sujeito-autor, e o conduz a ser 

o protagonista de suas experiências, assumindo-as ou negando-as.  

Nesta escrita as palavras vão se unindo e configurando em produções de diferentes 

significações sobre as experiências. Assim, como bem destacou Smolka (2004), a palavra torna-

se um meio de mobilização e produção de significados, pois: “[...]vão provocando imagens. 

Elas têm história. E o trabalho com palavras e imagens cria cenas, desenvolve narrativas. As 

palavras vão mobilizando, constituindo a imaginação, vão configurando conceitos” (idem, 

2004, p. 43). 

Deste modo, corroborando com o intento de promover um contexto que permita ao 

sujeito-educador contar suas experiências e questioná-las, e assim, instigar uma interação entre 

espaços e tempos pedagógicos vividos, nos adentramos na possibilidade de formação, não 

apenas do professor, mas de diferentes profissionais da educação, com uma proposta de escrita 

que perpassa o sentido da narrativa, porém configura-se em um movimento singular de criação 

e análise textual. Nos referimos à análise factual promovida pelas questões jacototianas: “[...]O 

                                                           
1 Prefeitura Municipal de Jaguariúna, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: aofretorio@gmail.com. 
2 ENDIPE 2012, 2014, entre outros. 
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que vês? O que pensas disso? O que fases com isso?”(RANCIÈRE, 2002, p. 35). Escolhemos 

tais questões como metodologia formativa pois, são balizadoras de um conceito de 

aprendizagem que promove a emancipação intelectual do sujeito em três etapas do 

desenvolvimento do pensamento a respeito de um conhecimento: percebê-lo, refletir sobre ele 

e problematizá-lo.  

Esta perspectiva inovadora surge da experiência docente de Joseph Jacotot, importante 

professor e filósofo francês do final do século XVII e início do século XIX, no qual Rancière 

(2002) desvela em seu livro “O mestre Ignorante: Cinco Lições para a Emancipação 

Intelectual”. O referido filósofo francês aponta que o conhecimento deve ser um instrumento 

que permita ao sujeito se emancipar dos significados sociais e culturais nos quais está imerso, 

por ora impregnados de ideologias; e esta emancipação se dá pela elaboração de significados 

novos sobre uma experiência; além do mais, todo sujeito tem um conhecimento que pode ser 

desvelado e (re)significado. Nesta perspectiva, o filósofo questiona o modelo de educação e 

sociedade de sua época, em seu país, que até então, centrava-se no conceito da existência de 

um mestre que tudo sabia, detentor da informação a ser ensinada, e o aluno, era o sujeito que 

não possuía o conhecimento, necessitando adquiri-lo. Em tal relação, o processo da 

aprendizagem estava reduzido apenas à assimilação de um conhecimento, transformando o 

sujeito em um repetidor de significados prontos.  

Para Jacotot (RANCIÈRE, 2002) a relação com o conhecimento precisa ser libertadora e 

para isto, o mestre deve ser aquele que instiga o exercício do pensar partindo “não do que o 

“ignorante” desconhece, mas do que se sabe” (idem, p. 191). A lição de emancipação passa, 

portanto, pelo desvelar de significados e o pensar sobre um saber, assim, surgem as três questões 

no intuito de expor, refletir e agir em uma sequência de observações sobre um fato.  

Atualmente, muitos filósofos e educadores consideram que Joseph Jacotot esteve à frente 

de sua época quando propôs este exercício de autonomia intelectual para os estudantes e, ainda, 

que tais princípios são contemporâneos à diversos conceitos sobre ensino e aprendizagem 

presentes em nossa realidade, instigando à novas práticas pedagógicas (VERMEREN, CORNU, 

BENVENUTO, 2003).  

Partindo do diálogo até aqui exposto, e inspirados no olhar investigativo proposto por 

Ginzburg (2003), no qual, se atentar aos indícios de existência do objeto investigado contribui 

para analisar as possíveis relações de causa e consequência dos fatos que o geraram, 

pretendemos, neste texto, compreender se tal exercício, desenvolvido a partir da 

problematização dos significados das experiências de diferentes profissionais da Educação 

Infantil3, contribui para que estes vivenciassem momentos de criação e/ou transgressão dos 

sentidos pessoais sobre a própria prática educativa.  

 

Caminhos formativos 

 

O curso de formação continuada, no qual atentamos para dialogarmos neste texto, foi 

desenvolvido durante um ano com diversos educadores vinculados à uma Prefeitura de um 

Município no Estado de São Paulo e fez-se como objetivo integrar os diferentes profissionais 

que atuam na Educação Infantil em ações de observar, planejar e registrar a prática educativa 

nos ambientes escolares. Deste modo, toda escrita iniciava de um contexto de específico de 

dinâmicas e diálogos, sobre diferentes experiências e conceitos de planejamento resgatando 

espaços-tempos de experiências e relacionando-os à espaços-tempos futuros.  

                                                           
3 No presente texto, utilizamos o termo educador para nos referir ao grupo de professores e monitores de Educação 

Infantil que participaram do curso de formação continuada no qual foram utilizadas as questões, desenvolvidas 

por Jacotot, como exercício formador. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VERMEREN,+PATRICE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CORNU,+LAURENCE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BENVENUTO,+ANDREA
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A retomada de uma experiência conduzia para o planejamento de uma outra experiência 

e a consequente produção de um texto escrito. Foi neste processo que surge então, em um dos 

exercícios de análise de uma experiência pedagógica, a escrita orientada pelas questões 

desenvolvidas por Jacotot: 1) o que vês? 2) o que pensas do que vês? e 3) o que fazes com o 

que pensa do que vês?.  

Assim, todos os participantes do curso desenvolveram, pelo menos, um exercício de 

rememoração, ressignificação e análise de uma experiência por meio dessas questões. Ao final 

de cada exercício, a professora formadora responsável dialogava sobre tal experiência, e 

posteriormente lia cada um dos textos e os devolvia com comentários e sugestões. Neste 

sentido, todo texto escrito também se configurou um diálogo formativo. 

Apresentaremos neste texto, uma reflexão da professora formadora acerca dos possíveis 

significados sobre o processo formativo que os sujeitos revelaram em tais produções, sondando 

quais destes poderiam indicar, entre outras possibilidades, a transgressão de sentidos sobre 

diferentes experiências profissionais. 

 

Um percurso reflexivo: o que vejo? o que penso do que vejo? o que faço com o que penso 

do que vejo?  

 

Ao analisar o movimento de produção textual, observamos, na escrita sobre a primeira 

questão, o que vês, a elaboração de um olhar mais descritivo sobre a situação na qual se desejou 

dialogar. Os educadores escolheram uma experiência profissional relacionada às relações 

interpessoais, seja com as crianças ou com seus pares, ou uma atividade pedagógica 

desenvolvida para ser narrada e assim, torná-la (re)conhecida para si mesmo. Além da 

descrição, consideramos que este primeiro movimento de escrita também foi um momento de 

interligar espaço-tempos de experiências e anseios.  

Notamos, em alguns textos, que os educadores relataram suas impressões sobre um momento 

do plano de trabalho realizado, já em outros, prevaleceu a observação de questões interpessoais entre 

as crianças, tais como, conflitos entre o grupo, a dificuldade em cumprir as regras de convivência e, 

até mesmo, o grau de envolvimento destas e o interesse delas por temas de aprendizagem. Foi notório 

que um dos textos transgrediu a proposta da descrição, pois construiu a imagem de sua experiência 

utilizando uma alegoria: a tela de aquarela monocromática. A representação dos sentidos de sua 

experiência por uma única cor alude que tal momento pode ter sido distante daquilo almejado, 

podendo indicar uma possível frustração pessoal.  

De um modo geral, na segunda questão “o que pensas do que vês?”, almejávamos 

compreender quais inferências poderiam ser elaboradas a partir do relato das experiências 

ressaltadas pelos educadores. Este seria o momento de iniciar uma análise sobre o fato narrado, 

questionando ações, problematizando dizeres, enfim, configurar-se-ia um exercício de reflexão 

sobre a experiência no qual se pretendia dialogar.  

Neste espaço alguns educadores desvelaram as dificuldades inerentes à profissão, em 

diversos sentimentos, como por exemplo, a incapacidade de mudar a realidade das experiências 

afetivas de algumas crianças e como esta interferia na qualidade das relações entre o grupo. Os 

educadores expressaram também suas opiniões, sentimentos e por vezes, descontentamento, 

sobre as experiências narradas, em uma perspectiva dicotômica entre desistir e continuar na 

profissão. Pensar sobre aquilo que se deseja ver se configurou, também, em uma análise de 

tempos e espaços distintos: olhar para o passado no presente. Assim, surgiu o que já 

esperávamos: tantos questionamentos de si, de planos não concretizados, de desejos que foram 

transformados em frustrações. Entretanto, em diversos textos surgiram opiniões favoráveis aos 
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sentidos revividos pelas experiências narradas, surpreendendo muitos educadores, que 

desconheciam tais evidências.  

A escrita sobre a terceira questão jacototiana, “O que faço com o que penso do que vejo?” se 

configurou como um lugar de composição de novas estratégias de avaliação e ação, seja na prática 

com as crianças, ou, na análise do lugar profissional que os educadores ocupavam no momento da 

escrita. Muitos textos apresentaram planos e possibilidades de mudança da experiência analisada e 

alguns até a reanálise das impressões deixadas na resposta à questão anterior (o que pensas...), 

desenvolvendo assim, um texto por vezes contraditório, mas que permitiu ao autor se ver e analisar 

nesta contradição, pois a experiência da vida profissional não é linear e nem coerente. Portanto, 

nesta última questão, de um modo geral, ora foi repensado o significado atribuído ao fato narrado, 

ora repensando a ação descrita.  

 

Tecendo considerações 

 

O livro de Rancière (2002) sobre a experiência profissional de Jacotot, bem como 

sobre sua contribuição ao cenário de ensino e aprendizagem, nos aproxima da noção de 

emancipação intelectual e conhecimento de uma realidade pela análise dela. Por esta 

perspectiva, utilizamos tais conceitos, refletidos pelas questões jacototianas já 

mencionadas, como instrumento de escrita em um curso de formação continuada de 

Educadores da Educação Infantil. Este foi um contexto de formação que privilegiou a 

produção de uma escrita questionadora dos saberes sobre as experiências de diferentes 

práticas educativas e culturais.  

Neste espaço, entre produções de narrativas, resenhas, poemas, poesias, práticas educativas, 

utilizamos as questões jacototianas em uma modalidade de escrita-resgate e projetista das 

experiências, tendo como mote a articulação do pensamento sobre as ações em tempos e espaços 

distintos. A proposta também foi mobilizar saberes, desvelando significados na tentativa de 

promover um ambiente onde o “mestre”, por ora ignorante de um saber a ser imposto, direciona a 

reflexão de seu aprendiz para sua emancipação intelectual por meio de questionamentos. 

Observamos que as questões elaboradas por Joseph Jacotot (RANCIÈRE, 2002), ao 

seguir uma ordem de análise de um conhecimento (resgate, análise e projeção dos sentidos) 

tornaram-se um instrumento importante no contexto do curso de formação continuada 

descrito neste texto, pois permitiu aos educadores produzirem novos sentidos e significados 

sobre o próprio desenvolvimento profissional. Contribuiu, também, para que os educadores 

percebessem que toda experiência tem seu valor e traz consigo diferentes qualidades.  

Ainda, o falar de uma experiência pela escrita, pelo movimento das questões foi, para 

muitos sujeitos um ato de transgressão, pois, por vezes, o silenciar as experiências ocupou um 

lugar comum e recorrente na prática cotidiana coletiva e individual dos educadores.  

Consideramos, que houve também, uma transgressão dos sentidos sobre a relação entre 

educar e cuidar, muito discutida no campo da Educação Infantil, dada pela presença de opiniões 

divergentes e incoerentes, e ainda, pela possibilidade de escrever sobre um sentimento antes 

não dito, o (des) contentamento. Ainda, observamos, neste processo de escrita, uma 

aproximação dos educadores com os saberes de sua experiência profissional, dimensionando a 

importância de revivê-las e (re) significá-las. Sendo assim, a descrição deixou de ser efêmera e 

tornou-se intencional, pois as questões foram um norte que balizou a sequência da produção 

reflexiva proposta, desmistificando a função pragmática da escrita, tornando-a parte da rotina 

e reflexão dos fazeres profissionais. 
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UMA LEITURA SOBRE ESPAÇOS E TEMPOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

RELACIONANDO EXPERIÊNCIAS 

 

Adriana Ofretorio de Oliveira Martin Martinez1 

 

Quando estão com fome eles engolem histórias por 

todas as bocas, e lá nas suas entranhas acontece um 

milagre: um pedacinho de uma história de junta com 

uma ideia de outra, e pronto! Quando eles cospem as 

histórias, elas já não são mais as mesmas, antigas; 

são outras, novas. Nada vem do nada...[...] 

Salman Rushdie em Haroun e o mar de Histórias 

 

Somos feitos de experiências, de história pessoais e estrangerias; histórias de sentimentos, 

alegorias, criatividade, enfim, de significações. Muitas vezes o primeiro contato com elas é pela 

linguagem oral, mas os livros também são este veículo de nos aproximar da experiência de 

outras vidas, outros caminhos, sejam eles fictícios ou reais. 

Assim, também, se compõe a história de vida profissional dos professores; seus anseios 

e projetos se relacionam à história de vida de seus alunos, seus colegas e também, aos espaços 

nos quais se formou e o forma. Ainda, tal enredo se une aos diálogos promulgado com teorias, 

ideais, conhecimentos e visões sobre o ensino. 

O presente texto se insere neste contexto diálogo de experiências de um profissional docente, 

em especial, na história de vida e profissão de uma professora de Educação Infantil, pela sua 

oportunidade em vivenciar a profissão em terras estrangeiras, além-fronteiras de significados 

culturais e sociais sobre a infância. Porém, tal experiência não foi isolada, nela esteve presente sua 

trajetória profissional em terras brasileiras, pelas diversas experiências como professora de 

Educação Infantil em um Centro de Educação Infantil no Estado de São Paulo. 

Neste sentido, consideramos que dois espaços e tempos sobre a infância foram 

correlacionados, pois carregamos para novas experiências os significados de experiência já 

vivenciadas, ou seja, nossa memória afetiva e cognitiva se entrelaça ao já dito em nossa vida 

pessoal ou profissional. Assim, almejamos também, correlacionar os significados destas 

experiências, apresentando aproximações ou distanciamentos de duas culturas sobre a infância. 

Assim, neste texto, escrita e memória se entrelaçam na descrição dos contextos pela professora, 

bem como lembrou Benjamin (1994)  

 
Como a tecedura, para produzir um véu, se compõem dos movimentos ao 

mesmo tempo complementares e opostos dos fios da trama e da urdidura, 

assim também se mesclam e se cruzam, na produção do texto, a atividade do 

lembrar e a atividade do esquecer (BENJAMIN, 1994, p. 37) 

 

Um contexto dialógico sobre a Infância 

 

A Educação Infantil é o período propício para estimular o desenvolvimento pleno da 

criança (motor, afetivo, e cognitivo) (TIERNO, 2009). Desse modo, é nesta fase que se torna 

imprescindível oferecer a ela oportunidade de conviver com diversos espaços-tempos 

pedagógicos e, ainda permitir que a criança se relacione com diferentes conhecimentos entre 

eles os significados culturais da comunidade na qual está inserida. Todas essas ações tornam-
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se estratégias que contribuem para que a criança crie sentidos sobre o mundo e as relações em 

seu entorno. É por este momento, também, que o lúdico e o cuidar se relacionam com princípios 

e conceitos cotidianos, definindo um educar em sentidos múltiplos.  

Desse modo, falar em Educação Infantil é considerar uma relação dicotômica entre 

singularidade e pluralidade de sentidos produzidos e relacionados nos diferentes tempos e 

espaços vivenciados pelas crianças(OLIVEIRA, 2010). Mas este momento também se constitui 

para o adulto, professor, um espaço onde planejamento, criação, experimentação e o inesperado 

caminham juntos. Portanto, consideramos ser importante promover um diálogo sobre os 

diferentes espaços e os tempos pedagógicos, desenvolvidos e experienciados, na Educação 

Infantil, nos quais são promulgadas as relações entre percepção do espaço vivenciado e 

conhecimento aprendido, tanto para o adulto, professor, como para a criança.  

Neste contexto dialógico, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma leitura de 

aproximação e/ou distanciamento do sentido do espaço e tempo pedagógico como lugar que 

oportuniza o desenvolvimento da criança, sobre a égide de duas experiências que contemplam 

diferentes realidades vivenciadas por uma mesma professora de Educação Infantil: como professora 

efetiva em um Centro de Educação Infantil pertencente à um Município Paulista, e como professora 

voluntária em uma escola de Educação Infantil em uma cidade da Inglaterra, no Reino Unido.  

Cabe ressaltar que tal reflexão perpassa o conceito de significação das experiências 

(SMOLKA, 2004) e baseia-se em relatos elaborados por esta professora nos momentos de 

vivência profissional mencionados. Dado um olhar sobre tais momentos, poderemos inferir 

aproximações de sentidos do espaço e tempo pedagógico como lugar que oportuniza o 

desenvolvimento da criança? As duas experiências, embora distintas, poderiam se 

complementar? Quais contribuições são possíveis para planejar o uso dos diferentes espaços 

educativos? Quais sentidos sobre a prática docente são elaborados?  

Tendo como pressuposto a idéia de contexto como um espaço “que se pode chamar de 

‘proceduralmente’ consequente”(BLOMMAERT, 2008, p. 109), e que envolve uma série de 

eventos individuais e também as relações entre esses eventos.”, primeiramente descreveremos 

suscintamente os dois contextos, e em seguida, realizaremos uma reflexão.  

 

Contexto 1 

 
O tempo chuvoso e a temperatura baixa não impediram as crianças de irem ao 

parque. Fiquei surpresa pois para mim era muito frio. As crianças vestiram 

suas jaquetas-capa-de chuva e foram felizes brincar lá fora. O parque é todo 

revestido com um piso emborrachado na cor verde. Casinhas de boneca, navio 

de pirata, triciclos, pneus, entre outros brinquedos. A escola é uma casa de 

vários andares. O basement ficava a pré-escola. No térreo as crianças de dois 

anos, no primeiro andar, o berçário, e o upstairs a secretaria. O que me chamou 

a atenção, no primeiro dia, foi a quantidade de escadas que as crianças subiam 

e desciam. Sem preocupação, sem medo, sem acidentes. A pré-escola foi onde 

trabalhei. Assim que cheguei fiquei surpresa com a organização dos espaços, 

muito bem divididos e com muitos brinquedos e diferentes opções de 

exploração sensorial. Havia uma sala de leitura com almofadas, estantes, luz 

ambiente e muitos livros. Ao lado uma mini cozinha, com todos os utensílios 

possíveis. Sala com instrumentos musicais, uma mini vendinha, com sua 

moeda própria, uma lousa magnética para a chamada, varal com roupas e 

fantasias, bonecas. Prateleiras com caixas organizadoras contendo diferentes 

peças de montagem: fazendinha, floresta, legos entre outros. Na sala onde as 

crianças se alimentavam, mesinhas e cadeiras na cor verde, azul e vermelha. 

Armários com brinquedos, caixas de areia com instrumentos metálicos e de 
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plástico onde havia também diversos imãs para as crianças testarem o que se 

ligavam a eles. Uma cozinha para manipulação dos alimentos, um quadro com 

diferentes palavras na lingua grega. Ao lado um pequeno quarto com uma 

mesa para desenhos e pinturas. Nele também, havia uma estante com gavetas 

de plástico com diferentes tipos de papeis e lápis de cor para as crianças 

usarem e um cabide vertical com aventais. Do lado de fora um espaço parecido 

com um “jardim de inverno” onde havia plantas, uma caixa plástica para se 

brincar com água e paredes para serem rabiscadas com giz. Tudo muito 

organizado para a exploração das crianças. Rotinas bem estabelecidas, 

diferentes brinquedos e materiais ao alcance das crianças; um contexto onde 

a autonomia prevalecia. 

 

Contexto 2 

 
Uma sala com armários onde os brinquedos e demais materiais eram 

guardados. Tapetes de borracha colocados no chão para organizar os espaços 

de brincadeiras. Uma lousa verde onde as crianças podiam desenhar com giz. 

Paredes com azulejos onde diferentes atividades poderiam ser expostas. Um 

carrinho com os colchões para as crianças dormirem após o almoço. Este era 

o espaço principal da turma de crianças. A instituição, como um todo, possuía 

diferentes áreas para as crianças explorarem, porém estas eram 

compartilhadas com as outras turmas. Havia um amplo parquinho com areia e 

diversos brinquedos: balanços, casinha do Tarzan, gira-gira, gangorra e uma 

armação de em metal para as crianças subirem. Havia um pátio não coberto 

onde as crianças podiam brincar com os triciclos. No Galpão, um espaço 

coberto, havia diversos brinquedos de plástico: casinha, cavalinhos, gira-gira, 

cama elástica, um cabide com fantasias. Havia também várias mesas 

hexagonais para as crianças realizarem atividades de pintura, bem como 

estantes com livros para momentos de leitura e armários de metais onde 

ficavam guardados os materiais pedagógicos de uso comum dos professores. 

Neste galpão, eram realizadas diferentes atividades de interação entre as 

diferentes turmas de crianças: rodas de leitura, apresentação de tetro, músicas 

e festas dos aniversariantes do mês. Na área externa também havia um espaço 

com diversas árvores e com piso de cimento utilizado para diferentes 

brincadeiras usando brinquedos, ou de outros modos. Os espaços externos à 

sala de “aula” eram diariamente reinventados. As refeições eram realizadas 

em um único lugar, onde havia mesas e bancos para as crianças. Todos os 

lugares eram bem limpos e arejados e fáceis de promover a interação e 

convivência das crianças em diferentes faixar etária” 

 

Tecendo sentidos sobre as experiências 

 

Dois relatos. Duas realidades e tempos distintos. Impressões sobre diferentes espaços onde o 

objetivo com as atividades foi o desenvolvimento integral das crianças. Não há um lugar melhor 

que o outro, apenas possibilidades distintas e singulares de promover atividades para a infância.  

O Primeiro contexto nos apresenta um ambiente rico em objetos de exploração pelas 

crianças; uma organização de espaços mais concretos e próximos ao ambiente de uma casa. 

Não havia a necessidade de reorganizar os espaços diariamente, pois os lugares eram os 

mesmos, e a disposição dos brinquedos e mobiliários permaneciam. As refeições também eram 

feitas neste espaço, mas organizado para tal fim.  
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O que destacou foi a autonomia e organização do uso dos espaços pelas crianças. Elas 

sabiam onde estavam os brinquedos para brincar e escolhiam a todos o momento o lugar onde 

desejavam ficar. Havia uma liberdade de decisões, porém direcionado por regras gerais de 

convívio. A interação entre outras turmas ocorria, geralmente, no parque externo. 

Observamos que tanto as atividades pedagógicas como a organização dos espaços refletiam 

uma concepção de infância permeada pela autonomia e exploração dos ambientes e objetos, 

pautando-se na construção de um conhecimento por meio das experiências. A logística das ações 

baseava-se em pressupostos de desenvolvimento cognitivo e interpessoal inspirados no ideal 

educacional montessoriano, assim, as atividades eram direcionadas pela égide de um “para que” 

para além do momento vivido. A observação desta realidade se aproxima do já dito por de Horn: 

“O modo como organizamos materiais e móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse 

espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica” (2004, p, 15). 

O segundo contexto nos apresenta uma riqueza de espaços compartilhados, porém, um 

espaço de referência para a turma que se assemelhava à uma sala de aula. Todos os dias os 

brinquedos eram organizados neste contexto. Não havia um mobiliário fixo com brinquedos, o 

que dificultava as crianças ter referência de lugares: onde ficam as bonecas, os papeis. Os 

professores eram livres para seguir suas próprias concepções sobre o desenvolvimento infantil, 

assim, coexistiam planos de atividades baseados em ideais de Freinet, Vigotski, Wallon, entre 

outros. Mas todos direcionavam as atividades para que as crianças pudessem ter um 

desenvolvimento cognitivo, motor e social, pleno e integral.  

As duas experiências demonstram que a unidade entre teoria e prática, das concepções 

pedagógicas sobre a infância, se atrelam ao espaço físico no qual as atividades podem ser realizadas. 

Assim, observamos no primeiro contexto um espaço delimitado por lugares de atividades, 

com diversidade de brinquedos e oportunidades sensoriais. Cada turma de crianças se reconhece 

em seu lugar, ou seja, se faz criança também pelas relações entre seus colegas e os espaços. 

Com isso, observamos que a pré-escola, lugar descrito no primeiro contexto, proporcionava 

uma interação maior entre a própria turma, nos afazeres da rotina e o contato com outras turmas 

ocorria com mais frequência no parque. Ressaltamos, ainda, que tal espaço se assemelhava mais 

a uma “casa”, oportunizando uma aproximação entre situações vivenciadas com suas famílias 

(cozinha, sala). 

O segundo contexto, ao apresentar um espaço de referência sendo apenas uma sala, 

oportunizou à turma, a exploração de outros ambientes da instituição, bem como, contribuiu 

para a realização de diversos momentos de interação entre tempos de desenvolvimento infantil. 

A criatividade e a reinvenção dos espaços tornam-se elementos importantes na rotina e não 

menos significativos. 

As duas experiências se complementam e nos apresenta que o sentido da infância, bem 

como os pressupostos que orientam o trabalho pedagógico, são uma base fundamental no 

trabalho com as crianças. Saber onde se quer chegar orienta o caminho a ser percorrido e os 

instrumentos que podem auxiliar neste processo. 

Ainda, questionar o como, o por quê e o para que das atividades da rotina diária, também 

são importantes passos na estruturação dos espaços físicos, bem como na relação destes com 

diferentes instrumentos pedagógicos (brinquedos, entre outros). 

Neste sentido, cada experiência, embora singular, se complementam; e mesmo sendo 

constituídas por significados culturais diferentes, como hábitos diários, influência do clima, ou 

ainda, por usarem diferentes recursos materiais-pedagógicos, ambos os contextos apresentam 

uma preocupação em oportunizar para as crianças, que deles fazem parte, um desenvolvimento 

onde a criatividade e o conhecimento possam se relacionar. 
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[...] ler-nos ajuda a manter a coerência no caos, não 

a eliminá-lo [...]; a não confiar na superfície 

brilhante das palavras, mas a investigar a escuridão. 

Alberto Manguel 

 

Introdução 

 

Esta pesquisa apoiou-se em reflexões desenvolvidas no Grupo de Pesquisa: “Leitura e 

Educação: práticas pedagógicas no contexto da Pedagogia Histórico-Crítica”, que tem por 

objetivo investigar possibilidades para uma práxis consciente do ensino do ato de ler. 

Especificamente neste trabalho, buscou-se compreender a valorização da literatura enquanto 

conteúdo clássico, pertinente para o desenvolvimento do ato de ler.  

A história da sociedade vigente vem sendo constituída mediante as relações sociais 

estabelecidas por meio das práticas humanas, expressas nas organizações culturais, políticas, 

econômicas e educacionais. Nas organizações educacionais, o conceito de educação é um fator 

de extrema relevância para a emancipação humana, uma vez que o desenvolvimento da 

humanidade ocorre por meio de relações sociais que permitem a apropriação de objetivações 

produzidas por gerações passadas e que estão na materialidade do seu contexto histórico, 

representando o resultado de uma ampla prática social. (MARTINS, 2004).  

Nesse sentido, o papel da educação é garantir o desenvolvimento de funções psíquicas 

que são, inicialmente, externas aos indivíduos, mas que quando postas como possibilidades nos 

objetos materiais e intelectuais da cultura, são apropriados mediante o ensino e/ou o testemunho 

do uso, da função social para a qual foram criados. A cultura desempenha assim, “[...] um papel 

relevante por permitir ao ser humano a interiorização dos modos historicamente determinados 

e culturalmente organizados [...]”. (LIBÂNEO, 2004, p. 08).  

Portanto, não se pode pensar em educação sem se considerar o contexto na qual está 

inserida. A educação está relacionada à produção material, ideológica e simbólica dos homens 

entre si, assim, consubstancia-se como um campo de disputa de poder, refletida nas concepções 

de educação, na organização dos processos educativos e, mais especificamente, nos conteúdos 

ensinados e na forma em que este processo se desenvolve. (FRIGOTTO, 2003, p. 26). 

Como instrumento cultural da produção humana, encontramos na literatura, a 

possibilidade do indivíduo desenvolver em si a humanidade produzida histórica e coletivamente 

pela humanidade, compreendendo a sua realidade e desenvolvendo-se.  

 

Educação e Literatura: possibilidades para a formação humana 

 

A educação não pode ser entendida fora do contexto social, uma vez que se encontra 

inserida e se desenvolve neste contexto, vivenciando e expressando movimentos contraditórios 
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da sociedade. Destarte, em sua maioria a educação-formal, vem apresentando aspectos voltados 

para a materialização da divisão entre teoria e prática, processo, este, que dificulta a 

possibilidade de formação humana, por apresentar um conteúdo fragmentado aliado à ausência 

de uma análise crítica. Pode-se constatar que esse fator ocorre porque a sistematização assim 

como os instrumentos materiais para a elaboração do conhecimento pertence à classe 

dominante. “Assim a escola, fruto da prática fragmentada, expressa e reproduz esta 

fragmentação, através de seus conteúdos, métodos e formas de organização e gestão”. 

(KUENZER, 2005, p. 3). 

Todavia, Saviani (2002) questiona a possibilidade de uma teoria educacional que capte 

criticamente a escola, que seja formulada de acordo com os interesses dos dominados de 

maneira que possa contribuir para a superação do problema da marginalidade. Essa concepção 

pedagógica, segundo o autor, superaria tanto o poder ilusório quanto a impotência da escola, 

servindo como uma referência de luta em posse dos educadores para transformar, mesmo que 

limitadamente, a realidade educacional. 

Nesta perspectiva, enaltecemos o caráter eminentemente humano intencional da 

Pedagogia Histórico-Crítica, que considera a necessidade de um ensino crítico que vise a 

formação de um sujeito para atuar no sentido da superação da alienação das consciências 

produzidas pelas relações existentes na sociedade capitalista. Saviani (2011) afirma que a 

educação é uma modalidade de trabalho e aponta a existência do trabalho material e o não 

material. O primeiro consiste naquele que o homem produz algo externo a ele que se 

transformará em mercadoria a ser consumida, portanto, há uma separação entre produção e 

consumo. A categoria de trabalho não material, refere-se aquele cuja produção e consumo não 

se separam “Trata-se aqui da produção de conhecimentos, ideias, conceitos, valores, símbolos, 

atitudes, habilidades.” (SAVIANI, 2015, p. 286). É no plano dessa modalidade que se encontra 

a educação, enquanto trabalho humano em que tais ações não se separam. 

Assim, considera-se a necessidade de um ensino crítico que vise a formação de um sujeito 

para atuar no sentido da superação da alienação das consciências produzidas pelas relações 

existentes na sociedade capitalista. As apropriações do conhecimento humano somado às 

experiências sociais possibilitam o desenvolvimento do homem, tornando-o capaz de 

interpretar a realidade e compreender-se no mundo.  

 Saviani (2008) defende, neste sentido, a apropriação de conteúdos relevantes e 

significativos, pois somente por meio do conhecimento, do domínio da cultura, o sujeito pode 

libertar-se e transformar a realidade em que está inserido. Para Saviani (2011), o clássico é 

aquilo que se firmou e se consolidou como possibilidade de continuidade para o 

desenvolvimento humano. Assim, encontramos na arte e, especificamente, na literatura esta 

possibilidade de libertação do domínio capitalista e conhecimento social.  

Manguel (1997) afirma que ao somar as experiências humanas com o conhecimento, com as 

palavras de homens, épocas, lugares, preparamo-nos para lidar com o mundo ao nosso redor. Neste 

sentido, o ato de ler pressupõe uma apropriação de conhecimentos que somado às experiências do 

leitor, possibilita o seu desenvolvimento e a literatura, como patrimônio artístico da humanidade, 

constitui-se um instrumento que produz efeitos sobre o leitor, pois em uma relação dialógica torna-

se possível produzir sentidos únicos, sendo este um trabalho psíquico, uma atividade complexa que 

contribui para o desenvolvimento da consciência do ato de ler.  

A leitura nesta perspectiva está a serviço da transformação humana, e, por conseguinte o 

desenvolvimento da consciência. (REZENDE; FRANCO, 2013). Desta forma, constitui-se 

instrumento de análise e compreensão do mundo (SILVA, 1984; MANGUEL, 1997). Este 

movimento pressupõe o contato do indivíduo com o conhecimento elaborado, objetivo da 
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educação escolar. Assim, a literatura apresenta-se como um dos direitos imprescindíveis à 

condição humana, colocando-a ao lado dos bens primordiais, como alimentação e moradia.  

Entretanto, é preciso considerar a dificuldade posta a uma sociedade estratificada em 

classes sociais e marcada pela desigualdade para tornar esse bem cultural, especialmente à 

literatura erudita, como um direito de todas as pessoas. “Uma sociedade justa pressupõe o 

respeito dos direitos humanos e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em 

todos os níveis é um direito inalienável.” (CANDIDO, 2011, p. 172). Assim, mais uma vez se 

apresenta como objetivo da educação escolar, como elemento necessário para a formação 

humana. Candido (2011, p. 189) acredita “[...] no poder universal dos grandes clássicos, que 

ultrapassam a barreira da estratificação social e de certo modo podem redimir as distâncias 

postas pela desigualdade econômica”. 

Vigotski (1999) analisa a arte como instrumento criado pelo ser humano, suscitando 

transformações no próprio indivíduo e em suas funções psíquicas, assim, observa a literatura, 

como patrimônio artístico da humanidade. 

Neste sentido, consideramos que a literatura em sala de aula possibilita discutir questões 

fundamentais da vida humana e da realidade social, buscando a formação do ser humano em 

sua totalidade. Como expressão da realidade humana, a literatura possibilita superar a realidade 

imediata e compreender as relações humanas em diferentes épocas e de diferentes formas. 

(LUKÁCS, 1970). Dessa forma, “[...] ensinar o sistema linguístico não é ensinar a ler; ensinar 

a ler é ensinar as próprias práticas sociais e culturais que exigem o domínio desse sistema.” 

(ARENA, 2010, p. 242). No ato de ler, este movimento se efetiva com a produção de sentidos 

nas situações produzidas pela cultura humana e na prática social, sendo que nas relações 

culturais estão os elementos de mediação do ato de ler. (ARENA, 2010).  

Para Candido (2011), a literatura fornece possibilidades de vivermos dialeticamente os 

problemas, exercendo influência formativa sobre o leitor, em que este se desenvolve dialeticamente 

e produz sentidos humanos. Lukács (1970) complementa que as grandes obras de arte possibilitam 

reviver o presente e o passado da humanidade e suas perspectivas de desenvolvimento futuro. 

Ressalta que estes elementos são revividos pelo leitor como fatos exteriores, o qual o conhecimento 

pode ser mais ou menos importante, mas como algo essencial para a própria formação individual. 

Para Marx (1987), a riqueza do homem é simultaneamente a necessidade de uma totalidade da vida 

humana, “o homem no qual sua própria efetivação existe como necessidade.” (MARX, 1987, p. 

180). Consideramos que apropriar-se da literatura constitui-se necessidade humana que possibilita 

ao homem a sua humanização, ou seja, a formação de um leitor consciente. 

Os significados das palavras transmitidos ao longo da historia humana não se constituem 

apenas como elementos de assimilação do conhecimento historicamente acumulado, mas 

estabelecem condições fundamentais para o desenvolvimento da consciência. Os homens passam a 

lidar com objetos ausentes e por meio das palavras torna-se capaz de lidar com todo o sistema de 

significados do mundo exterior, mesmo não estando em contato direto com o objeto referido. 

Assim, surge uma nova forma de criação: o homem torna-se capaz de estabelecer relações 

complexas entre as palavras, expressar objetos, gerar pensamentos e opiniões. 

Ao defender que cabe à educação escolar um tipo específico de conhecimento, os 

conhecimentos clássicos, o trabalho educativo não pode simplesmente limitar-se a uma forma 

específica de fazer em sala de aula, mas conscientizar-se quanto à própria natureza dos conteúdos 

representativos da máxima conquista cultural e cientifica da humanidade. (DUARTE, 2015). 

Assim, torna-se necessário refletir sobre as práticas de leitura vivenciadas no ambiente escolar, que 

distanciadas da realidade social têm muitas vezes silenciado a elaboração de sentidos pelo leitor, 

para a simples reprodução e decodificação de palavras soltas, impossibilitando o ato de ler como 

um processo dialógico que somado às experiências culturais possibilita a formação humana. 
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Considerações finais 

 

Identificar os conteúdos escolares pertinentes ao desenvolvimento humano é um dos 

principais objetivos do trabalho educativo. Ao defender o trabalho com a literatura na mediação 

do ato de ler, compreendemos que esta se apresenta como um caminho de possibilidades, de 

superação da realidade imediata e de apropriação da riqueza humana. Encontramos no 

Materialismo Histórico-Dialético e na Pedagogia Histórico-Crítica elementos fundamentais 

para o processo de compreensão do conhecimento elaborado como instrumento de formação 

humana, capaz de superar uma prática imediatista para uma práxis transformadora.  

Assim, entrar em contato com a literatura, um valiosíssimo legado cultural, pressupõe 

promover o contato com os conteúdos clássicos mais representativos do gênero humano 

(DUARTE, 2015) e com isso objetivar para si a humanidade produzida pelo coletivo dos 

homens, o que possibilita o desenvolvimento humano. Consideramos que por meio dessa 

prática social, o trabalho educativo pode vir a ser um importante instrumento de superação da 

realidade posta, instrumentalizando o aluno para um ato de ler consciente e transformador.  
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O ATO DE LER: UMA PERSPECTIVA MATERIALISTA HISTÓRICO-

DIALÉTICA 
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Desconfiai do mais trivial, na aparência singela.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 

hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de 

arbitrariedade consciente, de humanidade 

desumanizada, nada deve parecer natural nada deve 

parecer impossível de mudar. 

Bertold Brecht 

 

Introdução 

 

O texto socializa discussões e análises do Grupo de Pesquisa: “Leitura e Educação: 

práticas pedagógicas no contexto da Pedagogia Histórico-Crítica”, que tem por objetivo 

investigar possibilidades para uma práxis consciente do ensino do ato de ler na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético.  

Neste contexto frente a leitura, é necessário compreender que a escola tem um papel de 

extrema relevância para a formação humana do sujeito, a qual, representa a fonte fundamental 

para elaboração e organização dos conceitos carregados por toda uma vida, permitindo, que o 

homem possa entender, produzir e ressignificar sua história. Percebe-se assim, o quão 

fundamental é a prática dos fazeres humanos para a formação histórica de uma sociedade, seja 

para prosperar ou prejudicar, pois ambas as situações são decorrente da práxis humana como 

caminho que define marcas culturais, sociais, econômicas, políticas, morais, entre outras.  

Especificamente é necessário que o docente compreenda que a educação escolar é uma 

objetivação da esfera da atividade não cotidiana. Desta maneira, o exercício docente constitui-

se como uma ação que demanda intencionalidade e fundamentação teórica. Diante deste 

cenário, é preciso romper com esta dualidade entre teoria e prática e compreendê-las como 

aliadas para então conceber que a “[...] educação é um processo dialético, histórico e que, 

portanto, não se reduz à reprodução”. (DUARTE, 1996, p. 18). 

Desta forma, destacamos a importância da compreensão dos determinantes que 

interferem na formação humana, pois, sabe-se que envolve questões econômicas, políticas, 

culturais e sociais, sendo assim, a categoria da totalidade permite visualizar elementos que não 

apenas explicitam a relação do objeto com a situação histórica concreta vivida, mas também 

permite perceber as contradições presentes no contexto.  

Neste processo o ato da leitura na perspectiva do materialismo histórico dialético ainda é 

pouco entendido pela maioria dos docentes. Sabendo que esta perspectiva faz parte das 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná, faz-se necessária a compreensão para 

que ocorra o real entendimento desta linha teórica pelos profissionais da Educação e assim, 
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ocorra a compreensão de como, quando, por que e para quê elaborar planejamentos de aula de 

leitura nesta perspectiva, representando a oportunidade da organização e sistematização do 

ensino da leitura objetivando a emancipação humana.  

 

Desenvolvimento 

 

O materialismo histórico dialético pode ser considerado a fonte na qual outras correntes 

teóricas se fundamentam, tais como: A Teoria Histórico Cultural, e a Pedagogia Histórico-

Crítica, estas são as bases teóricas utilizadas para a compreensão do ato de ler expresse no 

decorrer do texto.  

A leitura nesta perspectiva está a serviço da transformação humana, e por conseguinte o 

desenvolvimento da consciência (REZENDE e FRANCO, 2013). Desta forma, a leitura serve 

para a compreensão (MANGUEL, 1997), ou seja, para o entendimento do mundo, e dos 

variados discursos, pois para Manguel (1997) lemos com objetivos, seja para descobrir algo, 

seja para saber o final de um romance. Entretanto, deve-se perceber que a linguagem advém do 

papel que cumpre o signo, que para Bakhtin (1988) são frutos da experiência exterior, do meio 

social no qual é circundante, por isso, ele considera o signo neutro, no qual são transferidas as 

ideologias dos homens em um tempo histórico e social. 

Para Luria (1987) a palavra é a maior representante da linguagem, e como tal possui papel 

essencial para o processo de  abstração e generalização, que é a operação mais importante da 

consciência. Sendo que “A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 

ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social” 

(BAKHTIN, 1988, p. 3). 

O processo de abstração e generalização são a base para o entendimento do método 

dialético de Marx (1990) que tem por princípio o aprofundamento do conhecimento científico, 

ou seja, não se pode entender algo sem a compreensão do todo, para tanto, faz-se necessário 

realizar estes dois processos nos quais se percorre o caminho que vai do sincrético ao sintético, 

sendo o papel do sujeito totalmente ativo (PAULO NETTO, 2011). Para Saviani (2011) o local 

mais adequado para a transformação do saber elementar para o saber científico é a escola. Por 

isso, a importância do trabalho com a leitura neste ambiente, pois, percebe-se a necessidade de 

“valorar de forma altamente positiva a transmissão aos educandos dos conteúdos historicamente 

produzidos e socialmente necessários”. (DUARTE, 1996, p. 67).  

Para Vigotski (1960; LEONTIEV, 2001, LURIA, 1987, TULESKI, 2011) a linguagem 

contribui para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Para estes autores, muitas 

das funções inexistentes no cérebro surgem com a apropriação da linguagem, sendo este fator 

de essencial importância para o desenvolvimento humano. Pode-se ainda, atribuir a linguagem 

a manutenção do homem na terra, pois as experiências acumuladas dos sujeitos são transmitidas 

a gerações precedentes, este fato, revela a importância da interação social tanto para o 

nascimento da palavra como também para seu desenvolvimento entre os seres humanos.  

Nesta perspectiva, compreende-se que “toda leitura revela as circunstancias do leitor, das 

quais do resto deriva, pois [...] nossa experiência elabora outras experiências, nossa memória 

outras memorias” (MANGUEL, 1997, p. 163).  

Para Manguel a leitura é pré-requisito e via de acesso a um verdadeiro conhecimento, 

pois apresenta que mediante o trabalho com o ato de ler “ajuda-nos a manter a coerência no 

caos, não a elimina-lo [...]; a não confiar na superfície brilhante das palavras, mas a investigar 

a escuridão”. (MANGUEL, 1997, p. 27).  

Pensando assim, entende-se como necessário problematizar a prática pedagógica, pois o 

processo do ato de ler possibilita este estranhamento, proporcionando este novo olhar para o 
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cotidiano, assim, a educação sendo uma prática social implicada na relação teoria e prática que 

produz cultura, que irá intervir na transformação e formação do sujeito como consequência, o 

papel da prática docente não é o de reprodução, visto que seu trabalho deve ampliar vivências 

e promover o encontro do educando com a cultura erudita a partir de uma organização 

intencional que possibilite a transformação por meio de uma leitura critica do que está posto na 

sociedade. 

 

Metodologia 

 

Para a realização deste estudo foi utilizada uma pesquisa-ação de abordagem crítico-dialética 

de delineamento qualitativo, pois, “[...] o homem conhece para transformar e o conhecimento tem 

sentido quando revela as alienações, as opressões e as misérias da atual fase de desenvolvimento da 

humanidade.” Neste sentido, a educação constitui-se como possibilidade de superação e combate à 

alienação, por meio da formação humana e de uma ação transformadora o homem é capaz de 

questionar e compreender os determinantes econômicos, sociais e históricos, que permitem uma 

análise crítica da realidade e a efetivação da práxis, ou seja: “[...] reflexão e ação sobre uma 

realidade buscando sua transformação”. (GAMBOA, 2010, p. 9). 

Objetivou-se apresentar uma proposta do minicurso sobre o ato de ler, após observar a 

necessidade de problematizar tal temática no contexto educacional, assim, pretende-se desenvolver 

em uma universidade pública paranaense, tendo como participantes 30 alunos de licenciatura. Na 

parte teórica do minicurso serão trabalhados os conceitos de leitura, e na parte prática com a 

literatura que possibilite olhar para os clássicos como meio de diálogo com a vida fora do livro e as 

inúmeras possibilidades de compreender e problematizar sínteses do conhecimento.  

 

Resultados 

 

O minicurso pretende demonstrar aos alunos participantes, que em sua maioria são, ou serão 

docentes das várias disciplinas do currículo, que o ato de ler é essencial a formação humana dos 

alunos. Para que ocorra a real compreensão da leitura como importante processo de 

desenvolvimento, é preciso que o docente saiba da origem de formação, assim como dos fatores 

históricos e sociais de apropriação da linguagem, para que promova a ação docente nos 

planejamentos escolares com o uso de atividades embasadas, organizadas e sistematizadas em uma 

linha teórica que vise o ensino para além escola. Nesta perspectiva, supõe-se que os resultados 

expressem que a metodologia dialética proporcionou a compreensão de como trabalhar a leitura em 

sala de aula e a relevância deste trabalho para a formação humana do sujeito. 
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VIDAS ESFACELADAS: A HISTÓRIA DE UMA MORADORA DE RUA 

 

Márcia Aparecida Amador Mascia1 

 

Estas vidas, por que não ir escutá-las lá onde falam 

por si próprias?  

(Foucault, O que é um autor?) 

 

Introdução 

 

Este estudo encontra-se dentro de um projeto, em andamento, intitulado “Vozes (In)fames: 

discursos de exclusão e resistência” o qual, por sua vez, encontra-se inserido em um projeto maior 

Latino-americano que tem como proposta estudar a família e a pobreza nas ruas. Meu sub-projeto 

se propõe a empreender uma análise discursiva com o intuito de trazer à tona as vozes de sujeitos 

duplamente excluídos: pelo contexto de pobreza e pela doença mental. Buscamos pensar e 

(des)vendar as falas dos loucos e pobres, ou seja, daqueles excluídos em nosso mundo 

contemporâneo. Assim, pretendemos contribuir com uma pequena parcela nos grandes projetos, 

levantando as histórias de vida de alguns sujeitos em situação de pobreza. Entendemos que, cada 

vez mais, torna-se urgente entender a realidade que nos cerca, mapeando a pobreza e seus efeitos 

nas identidades, e que afetam, também, aqueles que não se encontram em situação de pobreza.  

Levando em conta o projeto dentro do qual se encontra inserido, conforme vista acima, 

este artigo, por sua vez, tem por objetivo levantar e analisar alguns fragmentos de vida e sobre 

a vida de uma catadora de lixo, “a mulher do saco preto”, como ela é conhecida, mas que será 

designada por nós como Maria. Ela vive em uma cidade do interior e central no estado de São 

Paulo e vive “literalmente” do lixo. Come restos do lixo, se veste dos plásticos dos sacos de 

lixo, geralmente pretos, de onde o nome, “a mulher do saco preto” e dorme geralmente na rua, 

envolta, também, nos sacos de lixo e se confundindo com ele, o lixo.  

Em consonância com um estudo já realizado por nós, que trouxe à tona as vozes de exclusão 

e resistência de Estamira (MASCIA, 2011), a partir de um documentário brasileiro, este estudo, 

também, pretende levantar fragmentos da história de vida de Maria, “a mulher do saco preto”, 

apontando para as múltiplas exclusões: como mulher, como pobre, como doente mental, como 

abandonada pela família e pelo marido. Ouvimos Maria e ouvimos uma moradora do bairro no qual 

ela “perambula”. Ao longo da análise, procuramos momentos em sua fala os quais interpretamos 

como sendo algum tipo de construção subjetiva, e que estamos postulando como resistência. 

 

Referencial teórico 

 

Pautamo-nos nos estudos discursivos, da linha francesa, e nos estudos da arquegenealogia 

de Foucault, em especial, com relação à obra “A vida dos homens infames”.  

Para a análise do discurso de linha francesa, o sujeito é entendido como efeitos de sentido 

do discurso, sendo ambos atravessados pela ideologia e pelo inconsciente. É importante 

ressaltar que o discurso transcende o meramente linguístico e deriva do histórico-social. A AD 

tem buscado levantar e analisar os equívocos e mal-entendidos que são produzidos, muitas 

vezes à revelia pelos sujeitos ao falar uma língua (PÊCHEUX, 2004). Considerados como 

constitutivos à língua, os equívocos são plenos de sentidos a partir dos quais se faz interpretar 

os discursos e os sujeitos. Assim, a análise se dá no entrecruzamento do acontecimento e da 

                                                           
1 Universidade São Francisco. Itatiba. São Paulo. Brasil. E-mail: marciaaam@uol.com.br. 

mailto:marciaaam@uol.com.br


VIDAS ESFACELADAS: A HISTÓRIA DE UMA MORADORA DE RUA 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.680-684, SET.DEZ.2016 681 

estrutura e na tensão entre descrição e interpretação, região de equívoco, de elipse, de falta, 

próprios da língua estruturada pela ordem do simbólico, instaurado este pela ideologia e pelo 

inconsciente (PÊCHEUX, 2002).   

Tendo delimitado os primórdios da análise discursiva, passemos a algumas considerações 

com relação ao louco e à loucura, em nossa sociedade.  

 Dentre as grandes contribuições de Foucault para pensar a sociedade ocidental, citamos 

seus estudos sobre a loucura. O autor nos faz entender que os personagens à margem da história 

(o louco, a prostituta, o prisioneiro) devem ser reconhecidos entre seus protagonistas. Assim, 

empreende o autor um estudo genealógico desses sujeitos da história. Os estudos genealógicos 

(FOUCAULT, 1979) exigem, segundo o autor, paciência e meticulosidade, paciência de ir e 

ouvir aquele que não deveria ser ouvido, a história que não deveria ser contada. Os loucos são 

marcados por essa (não)história.  

Dentre os estudos do autor, encontra-se a obra “A vida dos homens infames” que 

pretendeu levantar histórias de vidas, consideradas miseráveis, medíocres e (in)fames (sem 

fama), vidas que passariam sem deixar rastros, mas que, de algum modo resistiram. Trata-se, 

nas palavras do autor, de uma “antologia de existências. Vidas de algumas linhas ou de algumas 

páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de palavras. Vidas 

breves, encontradas por acaso em livros e documentos.” (FOUCAULT, 2006, p. 203).  

Trata-se de vidas que se tornaram visíveis justamente por fugirem à regra, violando-as, 

seja criminalmente, seja por não se adaptarem aos padrões, como os loucos. Por fugirem às 

regras, suas vidas acabam sendo atravessadas por elas (as regras), como fruto de sua própria 

violação.  

Esta é, também, a história da “mulher do saco preto” que, ao fugir dos padrões de 

normalidade e passar a viver na rua, torna-se famosa nas cercanias onde vive, instigando os 

“ditos normais” a falarem dela, a construírem histórias, explicações plausíveis a seu respeito, 

como veremos, a seguir.  

 

Fragmentos de uma vida 

 

 A “mulher do saco preto” vive em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ao 

visitar a cidade, fui surpreendida por esse vivente da rua e do lixo, instigando vários moradores 

a falarem a seu respeito, vindo a conseguir o depoimento de um deles.  

Primeiramente, ouvimos o depoimento de uma moradora do bairro e ouvimos, também, 

Maria, em uma oportunidade, quando ela perambulava pela rua e estávamos com a moradora, 

de carro, justamente procurando por Maria.  

Segundo o depoimento da moradora, ela teria estudado, se casado, tinha religião, todas 

características “normais”, porém, ao ser traída pelo marido, não aguentou e “surtou”, vindo a 

viver nas ruas e dos restos das pessoas. E, ainda, paralelo a essa “opção” por viver na rua, 

segundo a moradora, ela desenvolve um discurso místico, abençoando as pessoas. Embora os 

moradores quisessem ajudá-la, tirando-a da rua, a “mulher do saco preto” volta sempre para a 

rua, vestindo somente de sacos de lixo e somente de cor preta, vindo a ficar nua, quando os 

moradores colocam sacos de lixo azuis ou de outra cor, na rua.  

 

Conversando com a “mulher do saco preto”, na rua 

 

Durante um longo tempo, tentamos abordar a “mulher do saco preto”. Primeiramente, 

tentamos encontrar algum parente com o qual pudéssemos conversar. Porém, fomos 

informados que o marido teria desaparecido e ela teria uma irmã adotiva que, também, 
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desaparecera. Resolvemos, então, solicitar à moradora entrevistada por nós tentar conversar 

com ela, em nossa presença.  

Assim, um dia, estando de carro com a moradora, à procura da “mulher do saco preto”, a 

encontramos e ela veio ao nosso encontro começando uma conversa que foi por nós gravada. 

Ela estava envolta em sacos pretos, inclusive na cabeça. Apesar de mal tratada pela vida, 

aparentava ser uma mulher nos seus trinta e poucos anos. Vale ressaltar que não tínhamos 

nenhuma questão pronta e a conversa se deu de modo casual, partindo a conversa da mesma. A 

seguir, apresentamos alguns trechos da conversa. 

 
MSP2: Vai devagar, vai devagar, devagar... direção.. 

Mo: Devagar, né, Maria. É que eu tô começando a dirigir agora. E sarô a boca 

aqui? 

MSP: Enquanto meu povo estiver agindo nas 24 horas, ah, eu no dia-a-dia 

(inaudível) ... 

Mo: Você foi no posto? Já cicatrizou? [referindo a um machucado na mão] 

MSP: Mas foi possível cicatrizar corte que eu tinha na mão do lado de cá. Menos 

bactérias, leite A, leite B, leite parmesão, queijo parmesão. (Sobreposição de 

vozes). Essas bactérias... Atenção... Sem ser lá da fábrica de leite de (nome de 

cidade). Presta atenção... Necessita retirar uma bactéria do leite C que o povo tem 

no dente, (nome de cidade) eu povo (inaudível). Receba um cliente do bar do 

Cascão, uma parte da cerveja de volta (inaudível) que o povo trabalhou nessa 

parte. Senhora, presta atenção, vai ter que fazer um rastreamento na Avenida 

Marechal (inaudível)... Poderei pedir uma moedinha? 

Mo: Pode. Maria, deixa eu perguntar uma coisa, sarô a ferida aí de trás? E o 

que é isso? 

MSP: Atenção. Isso é uma bactéria do abacaxi que o povo teve, é tiveram que 

cortar a pele do meu povo. Vai devagar, vai devagar... Aguarde um pouquinho, 

tem uma leitura diferente. 

Mo: Pode me dar a leitura. Então, tá.  

MSP: Atenção, calma, calma. É uma promessa também de Deus... Os 

melhores momentos da novela “O Bravo”3. Maestro da novela “O Bravo”, que 

nunca morou na (inaudível) que esfrega o nome. É mais essa parte aí, dona, 

dona...  

Mo: Você sabe quem sou eu, né? Eu moro lá, né, você sabe? 

MSP: Dona, dona, católicos estão certinhos (inaudível). Empresas (inaudível) 

...  

Mo: Maria, fala seu nome certo. Como é seu nome? É Maria McLaren? 

MSP: Meu povo... (Ruído de um carro.) Tenho uma promessa do meu povo, 

do meu povo, presta atenção.  

Mo: Tem um bichinho aí?  

MSP: É, isso é um inseto das procriações. Se deixar lota até o ... prestenção... 

(Inaudível). Tá aqui, tá aqui. Foi possível meu povo se ausentar da Folha de 

São Paulo.  

Mo: Mas aonde que está seu povo, Maria? 

MSP: A senhora vai atravessar toda essa parte...  

Mo: Não vai perder o dinheiro. Eu vou dar uma bolsinha para você, a hora que 

passar lá em casa. (...) 

Mo: Maria, seu povo está no bairro Santa Eugênia?  

                                                           
2 Usamos Mo, para “moradora” e MSP para “mulher do saco preto”. 
3 Famosa telenovela brasileira que passou nos anos de 1975 e 1976, na Rede Globo.  
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MSP: Prestenção, meu povo, meu povo na TV, na tela da TV no meio deste 

povo, a gente vai se ver na Globo. Esse cantor que é bem pouco (Inaudível)... 

Alô Pilates, mais um cantor que é (inaudível) ... Prestenção. Luma de Oliveira4 

está certinha com o vestido de alta luxúria. Isis de Oliveira está contra meu 

povo. Isis de Oliveira passou a (Inaudível)... Atriz e modelo Isis de Oliveira5 

(inaudível)... não foi possível modelo Isis de Oliveira abandonar as partes 

passadas da novela TV Globo. Não me apareça em frente à Rádio Progresso, 

que meu povo recebeu um choque no crânio. 

Mo: É o povo, no crânio? 

MSP: Prestenção, conforme recebo um choque no corpo, na cabeça. Aquilo ali 

recebeu uma ... (Inaudível). Prestenção. Vai devagar, vai devagar, prestenção. 

Prestenção. Meu povo está morando nesta ... aqui na Vila Dantas6. Vila Dantas. 

As chuvas entre a noite e a madrugada... Dona, dona, presta atenção...  

(Ruído de carro). (Vai embora). 

 

De início, pode-se ver que a conversa acima foi totalmente “comandada” pela “mulher 

do saco preto”. Perdemos alguns trechos, pois ela falava muito rápido e se distanciava de nós, 

muitas vezes, parecendo conversar consigo própria. Vale ressaltar que ela estava muito agitada, 

andando de um lado para o outro.  

O tópico da conversa foram questões de seu dia-a-dia e, talvez, da maioria das pessoas 

consideradas “normais”, porém, os assuntos nos parecem misturados, à primeira vista. Ela aborda 

vários assuntos ao mesmo tempo: dos perigos da direção – pareceu surpresa ao ver a moradora 

dirigindo e, por isso, durante toda a conversa ficou alertando que dirigisse “devagar”. Isso faz 

sentido em um mundo no qual temos cada vez mais carros, congestionamentos e acidentes. 

Também, conversou sobre os problemas de saúde, do machucado em sua mão, que, segundo ela 

teria sido originado por uma bactéria do leite. Assim, ela nos alertou que certos tipos de leite 

apresentam bactérias. Após, fala da novela “O Bravo” e das estrelas globais, assunto comum no 

Brasil. Urge ressaltar que a novela “O Bravo” é uma novela antiga da década de 70 e tendo Maria 

por volta de 30 anos, a novela deve ter passado quando ainda era menina. Assim, Maria traz um 

evento antigo que deve tê-la marcado e o associa a questões atuais. A seguir, comenta sobre o seu 

“povo”. Ela se considera como representante de um “povo”, como enviada para salvar, benzer e, 

embora não tenha ficado explícito na entrevista, isso nos foi relatado pela moradora.  

E, para nossa surpresa, comenta sobre “receber choque no crânio, no corpo, na cabeça”. Isso, 

provavelmente, remonta ao fato de ela ter sido internada algumas vezes, no hospital psiquiátrico, e, 

com certeza, ter recebido choques. Assim, em nossa interpretação, apesar de pensamentos e tópicos 

misturados e, aparentemente desordenados, consideramos que sua fala nos revela um testemunho 

de vida, altamente, plausível, fruto de sua vivência e experiência cotidiana. Se ela vive em um 

mundo à parte, como todos consideram, este não se encontra totalmente desconexo do que vivemos, 

da época em que vivemos. Seu modo de viver é uma resistência, em nosso entender, pois ela se 

tornou visível transgredindo a “norma” ao morar na rua e comer restos... 

 

À guisa de conclusões 

 

Há muitos modos de resistência, já que ela se opera na microfísica, de acordo com 

Foucault (2004), e Maria resiste e constrói sua subjetividade dentro de seu mundo simbólico: 

da esquizofrenia. A análise aponta para o desejo da construção de uma subjetividade por e de 

                                                           
4 Luma de Oliveira é uma ex-modelo, atriz e empresária brasileira, famosa por desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. 
5 Irmã mais velha de Luma de Oliveira, também, atriz e ex-modelo. 
6 Embora o nome tenha sido mudado, essa vila existe na cidade onde Maria vive.  
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Maria: pelos temas corriqueiros com os quais elabora sua fala; por suas lembranças de vida; 

pela inserção no mundo contemporâneo, de atores globais, inclusive cantando o famoso jingle 

da Rede Globo (“na tela da TV no meio deste povo, a gente vai se ver na Globo”), como se 

pode ver em sua entrevista; como alguém com um discurso místico - todos mecanismos para 

preservar algo singular em si e ancorados na realidade.  

Trata-se de uma luta para encontrar um lugar no mundo no qual as pessoas não dão mais 

valor às suas palavras e ações. Para Lacan (1977, p. 216), “os psicanalistas deveriam deixar 

seus pacientes definirem seus próprios termos, ou acessar suas próprias verdades”. De certo 

modo, é essa a proposta da pesquisa, dar voz a Maria e deixá-la dizer a respeito de sua verdade 

e, à medida que a ouvimos, podemos ver um quadro da vida social emergindo, às vezes, 

agonizante, às vezes não – ordem e caos – o modo como ela realmente viveu e como o seu tipo 

de vida afetou seu corpo e mundo interno.  
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MEMORIAL DOS SENTIDOS EM CRÔNICAS E ARTE: A INTERVENÇÃO 

ARTÍSTICA COMO POSSIBILIDADE DE RESSIGNIFICAÇÃO DA 

REALIDADE 

 

Fernanda Maria Macahiba Massagardi1 

 

Narrativas, arte e sentidos 

 

A fotografia do ser desaparecido toca-me como a luz 

de uma estrela. 

Roland Barthes 

 

Incontestável é o fato de que nossa vida pode ser comparada a uma narrativa, construída 

dentro de um espaço e tempo determinados. Parte deste território, permeado por culturas, 

estruturas físicas e questões econômicas, políticas e sociais, ilustra cenários individuais e 

coletivos, de acordo com as experiências de cada ator social nas diferentes realidades. 

Entretanto, há territórios de vozes outras, que compõem a existência a partir das memórias de 

outrem, encarnadas em nosso cotidiano. Benjamin afirma: 

 
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no campo, no 

mar e na cidade -, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da coisa 

narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca 

do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. O narradores gostam de 

começar sua história com uma descrição das circunstâncias em que foram 

informados dos fatos que vão contar a seguir. (BENJAMIN, 1985, p. 205) 

 

Assim, na perspectiva supracitada, narrar e imaginar são verbos próximos no ato do 

descrever. Vale lembrar Freire (1996), que ensina nosso status quo de seres condicionados, mas 

nunca determinados. Assim, o fluxo da vida e suas peculiaridades descortinam momentos de 

possibilidades e nunca de determinismo.  

Entretanto, no fluxo do viver é impossível voltar a uma mesma situação e fazê-la 

diferente. O passado é, de certa forma, um registro do acontecido, mesmo que sujeito a diversas 

interpretações. Dessa forma, não é possível, por exemplo, revogar a morte de um ente querido 

ou um evento festivo que uniu duas pessoas em determinada data, em certa ocasião. É sabido 

que não podemos escapar do real, discutido por Benjamin2 em seu ensaio “Destino e Caráter”, 

onde questiona o significado da expressão “ninguém escapa ao seu destino.” 

Esses instantes da existência, a partir de fins do séc. XIX, puderam ser registrados por 

meio da fotografia. Pode-se dizer, em certa medida, que a arte da fotografia permite aos 

homens o reavivar da memória, do destino que coube a cada um, por meio dos registros 

realizados durante o espaço e o tempo de existências singulares, muitas vezes de gerações. 

Assim, temos a possibilidade de reconstruir o passado para entendimento do presente. Bosi 

afirma que “o passado reconstruído não é um refúgio, mas uma fonte, um manancial de 

razões para lutar.” (BOSI, 1992, p. 149) 

 

                                                           
1 Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: nandamacahiba@gmail.com.  
2 Disponível em: <http://www2.uefs.br/filosofia-bv/pdfs/benjamin_01.pdf>. Acesso em: 15 de agosto de 2016. 

mailto:nandamacahiba@gmail.com
http://www2.uefs.br/filosofia-bv/pdfs/benjamin_01.pdf
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Considerando que a Arte é uma atividade que se “baseia nessa capacidade que as pessoas 

têm de ser contagiadas pelos sentimentos de outras pessoas” (TOLSTÓI, 2002, p. 74), esta 

investigação de pós-doutorado reuniu, em encontros semanais, na pesquisa de campo, mulheres 

de terceira idade, no intuito de refletir acerca dos acontecimentos registrados em álbuns de 

fotografias de família e seus prolongamentos. 

Convidadas a participarem de oficinas de técnicas artísticas, deslindando 

sensibilidades a partir de fotografias alocadas em álbuns de família e também revistas, às 

senhoras foi pedido que narrassem cenas observadas, imprimindo impressões, 

interpretações e refletindo se porventura haveria algum desejo de modificação naquelas 

imagens cristalizadas pelo registro fotográfico.  

 

 

Fig 1: E se eu tivesse casado na primavera e não no inverno? Acervo pessoal 

 

Muitas fotografias com temas comuns foram descortinadas neste fazer e situações 

similares foram identificadas durante as reflexões. Duarte Júnior ensina: 

 
A percepção poética do mundo constitui um caminho direto para a 

valorização de nossa existência como seres do sentido, no que há de mais 

amplamente poético nessa bela palavra da língua portuguesa. Sentido como 

significado, sentido como referente aos órgãos dos sentidos, sentido como 

consciência (que é perdida quando se perdem os sentidos), ou mesmo 

indicando uma direção, um rumo, para chegar ainda àquilo tudo o que é 

sentido pelo nosso corpo antes de o intelecto disso se ocupar. (DUARTE 

JÚNIOR, p. 89, 2010) 

 

Assim, o que era impossível - mudar uma realidade - torna-se possível através de 

intervenções artísticas realizadas em fotocópias dos originais, ressignificando e gerando novos 

sentidos para situações e experiências. Um exercício de consciência e de autonomia, na medida 

em que é possível expressar, com a experiência proveniente dos anos, uma marca autêntica e 

identitária do querer e da intencionalidade.  
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Devaneios e labirintos 

 

Pensar não é sair da caverna, nem substituir a 

incerteza das sombras pelos contornos nítidos das 

coisas mesmas, a claridade vacilante de uma chama 

pela luz do verdadeiro Sol. É entrar no labirinto [...]. 

É perder-se nas galerias que só existem porque, 

incansavelmente, nós as escavamos, girar em 

círculos no fundo de um beco sem saída cujo acesso 

fechou-se por trás de nossos passos – até que esta 

rotação abra, inexplicavelmente, fissuras praticáveis 

na parede.  

Cornelius Castoriadis 

 

Abrir álbuns de família pode não ser uma tarefa simples. As imagens evocam vozes e 

sentidos que muitas vezes ficaram esquecidos (literalmente) em gavetas. Pensar sobre as 

experiências de vida e pessoas que fizeram e fazem parte de nossas vidas exige andar pelas 

galerias do labirinto, conforme Castoriadis afirma na epígrafe supracitada, até que apareçam 

possibilidades e fruição.  

Devanear pode consistir um ato poético, bem humorado, doloroso, alegre. Somos afeitos aos 

estímulos recebidos do cotidiano. No entanto, nesta proposta, tais estímulos foram provocados a 

partir de uma proposta nuclear: observar e refletir sobre fotografias de álbuns de família, de forma 

a possibilitar novas percepções, partilhas, evocar sentimentos e fazeres artísticos. 

 

 

Fig 2: Capa do caderno de memórias, se Cristina Antoniazzi e obra “Casamento”, de Vera Sá Santos. Arquivo pessoal 

 

Durante a pesquisa de campo foram anotadas diversas falas, prolongamentos do ato de 

observar imagens e refletir com o grupo, registradas a seguir3: 

 
“- Filho, marido e cachorro a gente adestra no primeiro dia, senão nunca 

mais.” “- Você não sabe o que significou para mim sentar num banco da 

                                                           
3 Anotações feitas pela pesquisadora durante a pesquisa de campo. 
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Unicamp.” “- Eu tenho uma história de vida que não te contei, é para um livro 

que vou escrever.” “- Eu comprava bananas e não podia comer, tinha que 

dividir entre minhas filhas. Era minha fruta preferida. Tempos difíceis. Viúva, 

jovem e com duas crianças. Mas fiz duas faculdades, dei aulas de pintura em 

pano de prato e até consegui mandar minha filha estudar nos Estados Unidos.” 

“- Faço poemas eróticos para meu falecido marido, mas você é criança, não 

pode ver (o mais ousado fala da saudade que sinto de tomar banho com ele).” 

“- Não foi fácil rever e pensar minha história olhando as fotografias, muitas 

vezes chorei. Minha mãe ainda é viva. Não lembra de quase nada. Olhando as 

fotos revi as roupas de festa junina que ela fazia para todos nós. Mostrei as 

roupas, que ainda guardo. E as fotografias. Ela sorriu.” “- Sinto culpa por não 

ter tido mais paciência com minha mãe no dia anterior à morte dela, num 

hospital. Mas eu estava sem dormir há dias.” “- Quando eu o conheci, nem 

liguei. Ele nem fazia meu tipo. Passava por ele no trabalho e nem aí. Vamos 

fazer quarenta anos de casados em breve.” “- Não gosto de trabalhos manuais. 

Meu pai era violento e me obrigou a fazer isso quase a vida toda. Não tenho 

memórias anteriores ao meu casamento. Minha vida começou quando conheci 

meu esposo. Posso fazer os trabalhos no photoshop?” 

 

Também nosso encontros transformaram-se em registros fotográficos, realizados pelas 

participantes e por mim, fazendo parte das memórias que ‘gavetas’ (muitas virtuais), hoje 

carregam. 

 

Desdobramentos 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas 

refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias 

de hoje, as experiências do passado. [...] A 

lembrança é uma imagem construída pelos materiais 

que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoa nossa consciência atual. 

Ecléa Bosi 

 

Na ocasião em que foram elaboradas as propostas teóricas e artísticas da pesquisa de 

campo, realizei uma viagem até a cidade de Crato-CE, no intuito de conhecer a coleção de 

fotopinturas do professor Titus Riedl e também a Associação de Cordelistas e artesãs, 

repositórios de memórias daquele local.  
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Fig 3: Objetos de infância. Obra de Nilcea Lopes. Arquivo pessoal 

 

Bachelard (2000), em seu livro “A poética do espaço” traz subsídios para a leitura afetiva 

e íntima assumida pelos objetos: 

 
O armário e suas prateleiras, a escrivaninha e suas gavetas, o cofre e seu fundo 

falso são verdadeiros órgãos da vida psicológica secreta. Sem esses "objetos" 

e alguns outros igualmente valorizados, nossa vida íntima não teria modelo de 

intimidade. São objetos mistos, objetos-sujeitos. Têm, como nós, para nós, por 

nós, uma intimidade (BACHELARD, 2000, p. 248) 

 

Considerando a memória dos objetos, a cordelista Josenir Lacerda compartilhou um de 

seus poemas, que versa sobre o referido tema, que foi lido em uma das aulas teóricas da 

investigação.” Uma das participantes do grupo de pesquisa de campo escreveu um texto acerca 

de uma lembrança de um guarda-louças, que foi evocada, segundo ela, pelas palavras da poeta 

cearense, transpostas a seguir: 

 
Sonhos e Frutos 

 

No guarda-louça 

Da sala da minha avó 

Havia uma fruteira 

E nela sonhos reluzentes 

Chamavam a atenção dos meus olhos 

Olhos ávidos de criança 

Ansiava vê-los 

Maduros, saborosos 

Ansiava sentir-lhes o gosto. 

O tempo passou 

Alguns amadureceram 

E eu não atentei para o sabor 

Muitos foram roubados 

Vários apodreceram 

Outros continuam verdes 
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E talvez jamais amadureçam 

Foram colhidos antes do tempo... 

A criança fugiu 

Hoje só resta o retrato 

Amarelado e envelhecido 

Do guarda-louça 

Colado num canto sombrio 

Do meu pensamento. 

 

A partir da leitura do poema de Josenir, Nilcea Lopes, integrante do grupo de pesquisa de 

campo, escreveu o seguinte texto que, segundo esta, teve a memória evocada pelo poema supracitado: 

 

O guarda-louça 

 

O guarda louça lá de casa era uma coisa muito séria. Ninguém podia mexer, a não ser 

minha mãe, meu pai ou minhas irmãs mais velhas. Eu adorava ficar olhando aquelas louças que 

nunca eu podia pôr as mãos. Lá eram guardados tudo que tínhamos de melhor em termos de 

vasilha de louça ou vidro. 

Lembro que sempre que chegava o dia das mães minhas irmãs mais velhas que já 

trabalhavam davam alguma coisa de uso doméstico para minha mãe. Lembro-me de pratos, 

travessas, tigelas. Minha irmã Maura sempre embrulhava um prato para mim e para as minhas 

irmãs menores darmos para minha mãe. Eu ficava muito feliz e achava aquilo tão lindo que não 

via a hora do café da manhã do domingo das mães chegar para eu dar meu presente e quando 

nós entregávamos minha mãe ficava muito feliz e emocionada.  

Uma vez minha irmã Zila ganhou uma boneca de louça da sua madrinha. Era uma boneca 

linda, mas eu não sei porque a boneca foi guardada no guarda louça e Zila nem ninguém nunca 

brincou com a boneca. Era só para contemplação dentro do guarda louça. Quando minha sobrinha 

nasceu, primeira neta de minha mãe, foi uma alegria só na família. Meus pais não sabiam o que 

fazer para agradá-la. Ela foi crescendo e aprendendo a brincar e um belo dia cismou que queria a 

boneca que viu no guarda louça. Minha mãe, que não conseguia negar nada para a neta, tirou pela 

primeira vez a boneca desde que minha irmã ganhou e deu para a neta brincar. Na primeira hora ela 

derrubou a boneca e afundou seus olhinhos azuis para dentro da cabeça. Minha irmã, dona da 

boneca, que jamais brincou com ela, ficou muito chateada. Mas não podia reclamar, porque naquele 

tempo era assim. Jamais contestávamos qualquer palavra ou atitude de nossos pais. 

 

O exemplo acima demonstra um compartilhar de fatos entre pessoas que sequer se 

conhecem, mas que remetem a uma identidade e o desdobramento e acesso às memórias a partir 

da descrição e significação de um objeto, neste caso, o guarda-louças. 

 

E se... 

 

Se eu pudesse voltar a viver, andaria descalço no 

começo da primavera e continuaria assim até o fim 

do outono.  

Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais 

amanheceres e brincaria com mais crianças. 

atribuído a Jorge Luís Borges 
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Não raro nos deparamos, em conversas cotidianas com as palavras “e se...”, pronunciadas 

como sibilas de aspirações impossíveis.  

Como exposto no início, é impossível revogar o acontecido, o destino, mas a arte permite 

intervenções no registro fotográfico, aventando hipóteses a partir de sonhos e desejos.  

Durante as reflexões, surgidas a partir da observação das fotografias, muitos anseios 

foram manifestos no grupo, tais como: 

 
“- E se eu tivesse uma irmã? Sempre quis tanto. Acho que por isso tive muitas 

filhas”; “- E se eu fosse Presidente do Brasil? Era o sonho da minha mãe”, “- 

E se meu esposo não tivesse morrido? Acho que teríamos muitos filhos.” “- E 

se eu tivesse casado na primavera?” (Fig. 1) 

 

O fazer artístico permitiu uma reelaboração de realidades que, apesar de concretizadas, 

puderam ser remodeladas no âmbito da arte, expressando quimeras que habitavam a alma de 

cada uma das integrantes do grupo. 

Na figura 4 Marta Delgado apresenta a concretização do sonho de sua mãe: que ela 

fosse Presidente do Brasil. A foto, realizada em sua juventude, ao subir em um avião, 

representa uma imagem ‘arquetípica’ de registros realizados pela imprensa de diversos 

presidentes. Serviu como pano de fundo para a intervenção. Bastou acrescentar a faixa com 

as cores do país.  

 

 

Fig 4: E se seu fosse Presidente da República? Obra de Marta Delgado. Arquivo pessoal 

 

Muitos resultados foram apresentados e comporão um livro com os resultados finais desta 

pesquisa. Convido o leitor a abrir sua gaveta de guardados, observar as fotografias de álbuns de 

família e questionar: “e se...” 
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NAVEGANDO ENTRE DOIS UNIVERSOS: ÁGUAS QUE ESPRAIAM NO 

POSSÍVEL  

 

Fernanda Maria Macahiba Massagardi1 

 

Vagas em voga  

 

Mar não tem desenho 

o vento não deixa 

o tamanho[...] 

Guimarães Rosa 

 

Assim como o mar de Guimarães, não é possível designar ao espírito humano um desenho 

específico. Entretanto é possível tangenciar possibilidades, aventar contornos, estabelecer e 

desenhar prováveis percursos. 

Dessa forma, no ano de 2015, em uma parceria entre o Colégio Naval de Angra dos Reis 

e o Grupo de Pesquisa em Educação Estética do CNPq, foi viabilizada a estadia em território 

militar, durante dois dias, de artistas, arte educadores e pesquisadores do referido grupo. 

Considerando a possibilidade de intersecção de universos diferentes, esta foi uma vivência de 

aprendizagens e confluência de saberes. 

 

 

Figura 01: Aplausos para a apresentação de música e dança. Fotografia de Vanderlita Marquetti 

 

Vislumbrando a oportunidade de reunir os universos supracitados no intuito de promover 

um diálogo artístico/cultural/social, em uma vaga híbrida e rica em experiências, a autora deste 

artigo, líder do referido grupo, com o apoio do Comandante de Mar-e-Guerra Guilherme da 

Silva Costa e Suboficial Nelcy de Mello, mediou um encontro, com o objetivo de compor com 

espetáculos musicais e de dança e obras de gêneros diversos de pintura, o Salão de Arte do 

Colégio Naval de Angra dos Reis.  

 

Entre potências e latências: o marulhar de águas 

 

Alma do Homem, és bem como a água! 

Destino do Homem, és bem como o vento! 

Goethe 

                                                           
1 Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: nandamacahiba@gmail.com. 
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A história do Brasil, marcada fortemente por uma ditadura militar no séc. XX deixou, 

além de cicatrizes e perdas, um forte estereótipo que tem sido parte do cotidiano daqueles que 

ingressam e se dispõem a seguir carreira nas forças armadas do Brasil. Por outro lado, em um 

mundo aparentemente díspar do ilustrado anteriormente, estão os artistas, tidos por muitos 

como gênios ou loucos. Aparências que destoam do lugar comum. Tais assertivas não são 

provenientes apenas de constatações obtidas em acervos documentais, mas também de uma 

escuta atenta das falas dos envolvidos nesta proposta. 

Entrechoques iniciais geraram um marulhar interessante de águas, possibilitando que 

latências imiscuíssem em realidades, de onde emergiram em forma de conhecimentos e 

potências de relações interpessoais e possibilidades de ser. 

No ato da inscrição em Campinas, os participantes precisaram assinar um termo de 

compromisso comprometendo-se a seguir as regras internas do Colégio Naval, que mantém o 

bom funcionamento de uma estrutura que conta com aproximadamente 800 alunos. Os 

comentários foram inevitáveis, assim como aqueles surgidos no dia do embarque, quando o 

ônibus da Marinha do Brasil estacionou defronte ao Instituto de Artes da Unicamp com duas 

horas de atraso, rompendo com o estereótipo da rigidez militar. Os artistas, ao contrário, 

estavam todos à espera no horário estipulado. Em 12 horas de viagem e dois dias de estadia, 

muitas amizades e descobertas surgiram, inclusive semelhanças. 

 

 

Figura 02: Entrada do refeitório Colégio Naval. Arquivo da autora 

 

Também foi perceptível, à chegada do ônibus nas dependências do Colégio Naval, os 

semblantes curiosos dos militares ao abrirem os portões para os artistas. 

Durante a viagem, que contou com a presença de três militares e 38 artistas e educadores, 

foram estabelecidos diálogos profícuos e um ambiente de grande companheirismo criado. 

 

Espraiar o possível 

 

Homem livre, tu sempre gostarás do mar. 

Charles Baudelaire 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_baudelaire/
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Estabelecer rotas pelas correntes contemporâneas não é tarefa simples. Não há medidores 

exatos e certezas. Navegamos em realidades ubiquitárias. Hall (2006) aponta como principal 

característica de nossa época a fragmentação da identidade e as possibilidades de existências 

em múltiplos espaços. E Morin (2011), em proposta desenvolvida para a UNESCO, chama a 

atenção para o fato de que é preciso valorizar o local e o global, ensinando a condição humana 

e planetária e o respeito aos diferentes contextos e vivências. 

Considerando as assertivas de Morin, que aventam relações interpessoais de qualidade, 

faz-se necessário o reconhecimento das diferentes identidades de grupos e uma postura ética 

diante dos parâmetros percebidos. Vale lembrar que a identidade pode ser uma chave de 

pertença a um grupo, entretanto, se hierarquizada e tida como superior à outros modelos, pode 

ser mãe de fundamentalismos. 

Assim, durante nossa experiência, que originou curiosidades de conhecer outros universos, a 

reunião de mundos distintos se deu de forma respeitosa e rica, superando as impressões e 

estereótipos primevos, que socialmente são inculcados no cotidiano. Relembrando Freire: 

 
A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, sem 

deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se 

criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, curiosidade 

epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, 

conota seus achados de maior exatidão. (FREIRE, 1996, p. 31) 

 

O ato de conhecer se dá na aproximação do objeto e olhar crítico e sensível para as 

vivências. Dessa forma, ao adentrar o ambiente do Colégio Naval, os artistas e educadores 

puderam fazer parte, momentaneamente, de uma realidade diferente da que estão habituados. 

Também os militares adequaram seus procedimentos e rotinas para recepção dos convidados. 

Os artistas e educadores foram hospedados no alojamento do hotel de trânsito e dependências 

do Colégio e realizaram as refeições nos horários e espaços coletivos juntamente com os 

militares. Foram momentos de muita alegria e elogios ao chef. 

 

 

Figura 03: Artistas e educadores no refeitório do Colégio Naval. Arquivo da autora 

 

Também algumas normas, como a retirada do quepe e a atitude de deixar que uma mulher 

adentre as portas antes dos homens, foram parte dos comentários de admiração e recebidos 

como atos de gentileza.  
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Terra à vista! 

 

São todos maus descobridores,  

os que pensam que não há terra  

quando conseguem ver apenas o mar. 

Francis Bacon 

 

A arte permite despojar o óbvio e ondular encantamentos pela representação de pontos de 

vista que surpreendem. Uma das ações do artista é o lugar comum, descobrindo além mar 

territórios sensíveis que são desnudados pela percepção e transpostos para suportes concretos 

como uma tela, madeira e tantos outros. O olhar estrangeiro traz outras e novas informações 

àquelas que são habituais e não notadas pela presença constate no itinerário diário. 

 

 

Figura 04: Artista criando. Arquivo da autora 

 

Sendo o entorno do Colégio Naval o tema para a criação das obras para o Salão de Artes, 

foi possibilitado um interstício entre o óbvio e a ressignificação. Pessoas da cidade puderam 

fruir, como espectadoras, novos cenários e interpretações da localidade a qual pertencem. E os 

artistas foram mediadores e capitães nessa jornada. 

Após um dia de produção, foram apresentadas as obras finais e espetáculos no período da 

noite, em um evento organizado por alunos e oficiais do Colégio Naval para a comunidade de 

Angra dos Reis. Também participaram do evento artistas locais.  

 

A nau que carrega sonhos 

 

Pus o meu sonho num navio 

e o navio em cima do mar. 

Depois, abri o mar com as mãos, 

para o meu sonho naufragar. 

Minhas mãos ainda estão molhadas 

do azul das ondas entreabertas, 

e a cor que escorre de meus dedos 

colore as areias desertas. 

Cecília Meireles 

http://pensador.uol.com.br/autor/francis_bacon/
http://pensador.uol.com.br/autor/cecilia_meireles/
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Lucidez, consciência e possibilidades de sonhar: elementos que compõem o espírito 

humano. Composição de amplo alcance, a alma humana não deve se deter ou acatar 

compartimentações, seja no âmbito do conhecimento como nos espaços destinados ao trânsito 

e vivências diárias. Restringir os espaços pensantes e do habitar são formas de reduzir 

pensamentos e capacidade de compreensão.  

 

 

Figura 05: Apresentação de música e dança. Arquivo da autora 

 

Nossa era contemporânea, que exige especialistas, tem gerado um sem número de 

equívocos, quando não permite um olhar para outros horizontes. Individualismos, estereótipos, 

preconceitos são palavras evocadas constantemente para levar a termo alguns dos males de 

nosso século. Olhar apenas para um ponto específico leva o homem a crer em verdades 

absolutas e únicas. “Navegar é preciso”, disse o poeta. Este verso pode ser uma metáfora para 

a própria vida, que não aceita o estanque, o restrito. Ela solicita movimento e fluidez de 

pensamento. Duarte Júnior preconiza: 

 
Este domínio de campos restritos do conhecimento, peculiar ao mundo 

moderno, significou, por conseguinte, uma perda não só da abrangência, mas 

também das qualidades das conclusões obtidas. Conclusões as quais, 

desarticuladas de uma vida cotidiana e sensível, houveram de perder também 

todo caráter sensorial e estético (DUARTE JÚNIOR, 2004, p. 167) 

 

No dia seguinte ao do evento, pela manhã, preparando os materiais e malas, os artistas 

foram abordados pelo Capitão de Mar e Guerra Guilherme da Silva Costa que, em um diálogo 

sensível e consciente, demonstrou ter ciência do paradigma instaurado em muitos meios, 

inclusive nos acadêmicos, por acontecimentos passados referentes à ditadura militar. Abordar 

tal assunto exige um rompimento com o silêncio estabelecido por ambas as partes e foi muito 

profícuo, na medida em que o referido Capitão apontou que os ingressantes na Marinha, muitos 

com a mesma idade dos artistas e educadores, também têm sonhos comuns, de uma vida mais 

digna e de dedicação a uma área que amam. 

Ampliar e inter-relacionar universos aparentemente díspares e compartimentados, 

apontando confluências que são próprias do gênero humano, enfrentando incertezas e 

estereótipos que geram mal estares, é um ato de coragem e educativo. No diálogo é possível 
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romper axiomas e renovar ares, sendo a ética a condutora máxima da vivência cotidiana. Adeus 

às galés e embarque em viagens de descobertas e encantamentos em nosso século XXI. 

 

Entrelaçando escotilhas: largar espias em busca de saberes 

 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago 

Kovakloff, levou-o para que descobrisse o mar. 

Viajaram para o Sul. Ele, o mar, estava do outro lado 

das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai 

enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de 

muito caminhar, o mar estava na frente de seus 

olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu 

fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando 

finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, 

pediu ao pai: - Pai, me ensina a olhar! 

Eduardo Galeano 

 

A escotilha permite que o olhar avance os limites da embarcação, deslindando novas 

possibilidades.  

A obra de arte, concretizada pelo olhar do artista, amplia horizontes e aponta elementos 

que permitem o navegar outros mares, aventar possibilidades. 

Também os homens que dedicam sua vida ao mar desenvolvem sua poesia, em 

circunstâncias de ‘Ser’ em enfrentamentos de ordem prática e conhecimento das eventualidades 

características dos oceanos.  

Viver é um ato de reflexão, autoconhecimento e conhecimento do outro. 

 

 

Figura 06: Apresentação de música e dança. Fotografia de Vanderlita Marquetti 

 

Considerar pontos de vista diferentes é um exercício de cidadania e ampliação de 

repertório de conhecer e viver. A contribuição plural em entrelaçamentos afetivos e culturais 

enriquecem o homem em sua jornada da existência. 

http://pensador.uol.com.br/autor/eduardo_galeano/
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O alcance da condição humana por excelência, no âmbito da educação planetária, 

bandeira hasteada por Morin (2011), exige a coragem do largar espias em busca de saberes 

amplos, num espraiar multidimensional, ou seja, considerando o ser humano (biológico, 

psíquico, social, afetivo e emocional) em sua totalidade e complexidade.  
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MODOS DE FALAR DE CRIANÇAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: EM BUSCA 

DE INDÍCIOS QUE CARACTERIZEM LINGUAGENS SOCIAIS DAS CRIANÇAS 

 

Adriana Santos da Mata1 

 

Compreender os modos como crianças pequenas falam e dão sentidos para o mundo 

sociocultural em que vivem como sujeitos ativos, em relação com os demais sujeitos, buscando 

pistas e indícios que caracterizem linguagens sociais das crianças é o objetivo deste artigo. 

Neste exercício de compreensão, recorro a histórias narradas por crianças de três a cinco anos 

de uma instituição pública de Educação Infantil da cidade de Niterói (RJ) e situações de 

enunciação infantis. 

A teoria da linguagem de Mikhail Bakhtin (2010) e a investigação indiciária de Ginzburg 

(1990) são as bases teórico-metodológicas deste estudo em andamento.  

As análises prelimiares indicam que, nas relações de convivência, as crianças pequenas 

aprendem linguagens diversas, fazem inferências e referências a conhecimentos já adquiridos, 

utilizam a língua materna em diferentes situações discursivas. As histórias narradas e os eventos 

cotidianos mostram que: as vivências2 das crianças se entrelaçam às histórias elaboradas; elas 

conhecem os elementos da realidade, pois fazem parte de sua experiência anterior, e promovem 

uma combinação entre eles dando origem a algo novo; crianças conhecem linguagens sociais 

de diferentes áreas de estudo na escola, mesclando com suas vivências e ampliando suas 

referências de mundo; elas utilizam linguagens sociais próprias entre pares, especialmente nas 

situações de brincadeira, reelaborando, produzindo sentidos, relacionando às suas vivências e 

incorporando conhecimentos da cultura, da tecnologia, do mundo. 

 

Linguagens sociais das crianças 

 

De acordo com Bakhtin (2010), cada camada social, geração, profissão, idade, tem suas 

linguagens, com vocabulário próprio e sistema de acentos específicos, em cada época histórica 

da vida ideológica e verbal. Estas linguagens são socialmente típicas, localizadas, limitadas e 

coexistem com outras linguagens do passado e até do futuro, em um processo contínuo e 

dinâmico. As linguagens sociais são carregadas de conteúdos estabelecidos, específicos, e se 

realizam em direções bem definidas. Formam-se em grupos determinados que se identificam e 

conformam modos próprios de falar, de interpretar, de representar e de agir no mundo 

sociocultural e ideológico.  

Ao elaborar a teoria do romance, o autor destaca que o homem se relaciona não com uma, 

mas com muitas linguagens, e que passa de uma a outra de maneira automática, como alguém 

que vai de um quarto para outro. Estas linguagens não entram em choque na consciência do 

homem, ele sabe quando deve usar cada uma delas. Cita como exemplo o camponês analfabeto 

que vive nos confins do mundo e utiliza a linguagem de acordo com a ocasião: fala em uma 

língua para rezar a Deus, canta em outra, usa uma terceira no ambiente familiar, dita uma 

                                                           
1 Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil: E-mail: addamata@hotmail.com. 
2 Trago o conceito de vivência no sentido proposto por Vigostki (2006) que diz que: “a vivência é uma unidade na 

qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que se vivencia está representado - a vivência sempre se 

liga àquilo que está localizado fora da pessoa - e, por outro lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, 

todas as particularidades da personalidade e todas as particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto 

aquilo que é retirado do meio, todos os elementos que possuem relação com dada personalidade, como aquilo que 

é retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que possuem relação com dado 

acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos com a unidade das particularidades da personalidade 

e das particularidades da situação representada na vivência”.  

mailto:addamata@hotmail.com
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petição ao escrivão em língua oficial. Isto porque ele sabe da necessidade da escolha de uma 

linguagem, sua consciência está orientada para o pluridiscurso nas situações da vida real. 

(BAKHTIN, 2010, 102) 

Estas premissas nos permitem uma aproximação da criança pequena com o camponês. 

Podemos dizer que a criança, embora tenha poucos anos de vivência no mundo, também 

convive, desde muito cedo, com múltiplas linguagens, em diferentes grupos sociais (família, 

vizinhos), e instituições (escola, igreja, etc.). Nas relações discursivo-dialógicas, as crianças 

aprendem sobre a língua materna e as diversas linguagens, estabelecem correlações, ampliam 

seu universo de referências, valores, crenças, conhecimentos. E elas falam e dão sentidos ao 

mundo sociocultural de maneiras muito peculiares, em linguagens sociais próprias. 

A metodologia de investigação indiciária mostra-se adequada ao estudo, devido à 

complexidade da busca de aspectos que possam caracterizar linguagens sociais das crianças e 

à pouca produção acadêmica com a concepção de linguagens sociais. Ginzburg (1990) 

apresenta diversos saberes indiciários: dos caçadores, dos detetives, dos analistas de pinturas, 

dos médicos, e explica que eles vão interpretando sinais, seguindo pistas, prestando atenção aos 

indícios e aos detalhes para remontar uma realidade complexa e dar coerência aos eventos. O 

paradigma indiciário pode orientar na busca de pistas, detalhes, particularidades, que ajudem 

na compreensão de alguns aspectos das linguagens sociais das crianças.  

 

Em busca de indícios... 

 

Analisando narrativas de crianças de três a cinco anos, elaboradas para a construção do 

Livro de Histórias da Turma (LHT) de uma escola pública de Educação Infantil3, destacamos 

que as vivências das crianças se entrelaçam às histórias elaboradas, como podemos observar na 

produção de Laura: 

 

  
 

Contextualizando a elaboração desta história, afirmamos que Laura, de quatro anos, traz 

vivências pessoais, a começar pelo fato dela ter um irmão gêmeo. Ela escolhe o nome “Murilo” 

para um dos bebês, fazendo referência ao nome do filho de uma professora que tinha nascido 

há poucos meses. A personagem “Carol” é Ana Carolina, a amiga da turma que estava sentada 

à mesa, junto com Laura, também produzindo um desenho para o LHT. 

Ao buscar compreender as linguagens infantis, percebemos que as crianças conhecem os 

elementos da realidade, pois fazem parte de sua experiência anterior, e promovem uma 

combinação entre eles dando origem a algo novo, tal como faz Alexia: 

                                                           
3 O Livro de Histórias da Turma (LHT) é uma atividade desenvolvida na Unidade Municipal de Educação Infantil 

Rosalina de Araújo Costa (Niterói-RJ), desde o ano de 2005. Cada criança cria um desenho no papel e dita uma 

história para a professora escrever. Em seguida, são feitas cópias do trabalho para todas as crianças do gupo. 

Crianças e professora leem a história, fazem comentários e perguntas e, em seguida, as crianças colorem ou 

aplicam alguma técnica ao desenho. No final, as crianças escolhem o título do livro, assinam a capa dos 

autores/ilustradores e todas levam um exemplar do livro da turma para casa. 

Os filhos e os pais e as mães 
 

As meninas estavam grávidas de dois gêmeos. O sol estava feliz. As meninas estavam felizes. Os 
primos também. A casa estava com tudo de neném: berço, cadeira de papa, cadeira que o neném 
fica sentado, brinquedos, chupeta, mamadeira. Faltavam dois meses pra eles nascerem. O nome 
deles vai ser Murilo e Ana Beatriz. Os bebês de Carol vai ser Júlia e João. 
 

LHT: Laura, 4 anos, 16/08/2007 
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Alexia, ao produzir sua história, estabelece uma relação íntima entre realidade e fantasia, 

mesclando personagens reais e imaginários. Nas histórias de muitas crianças, encontramos 

personagens reais, nomes e sobrenomes reais e histórias nem tão reais, mas que combinam 

elementos reais criando algo novo. No exemplo acima, a criança declara que o seu desenho 

permite tornar um desejo realidade. 

Merece destaque também os modos próprios como as crianças utilizam linguagens sociais 

entre pares, especialmente nas situações de brincadeira, reelaborando, produzindo sentidos, 

relacionando às suas vivências e incorporando conhecimentos da cultura, da tecnologia, do 

mundo. Vejamos a produção de Lucas: 

 

 
 

Lucas, de três anos, traz um tema bastante recorrente nas histórias infantis: a brincadeira. 

Aqui o menino narra a brincadeira de pique ou pega-pega, na qual as crianças - que são os seus 

colegas de turma - correm, movimentam-se bastante. Podemos imaginar e até visualizar o 

movimento das crianças na história contada por Lucas em poucas e significativas palavras! 

As crianças constroem na brincadeira formas próprias e criadoras de ação sobre o 

mundo, criam uma nova ordem, deslocam princípios que regulam a realidade cotidiana. Elas 

criam e recriam cenários, sequências de ação e situações imaginárias, transitando, muito à 

vontade, entre o real e a fantasia. E ainda transformam objetos do mundo “real” em outros, 

brincam com um objeto como se fosse outro e brincam também de serem outras pessoas. 

As crianças estabelecem regras sociais próprias, invertem e brincam com a ordem instituída. 

(BORBA, 2005, p. 270) 

Trazemos mais um elemento para este exercício de compreensão das linguagens 

sociais das crianças: as linguagens sociais de diferentes áreas de estudo na escola. As 

crianças da Educação Infantil chegam com conhecimentos sobre muitos campos do saber, 

mesclando às suas vivências e ampliando suas referências de mundo. Tal como verificamos 

na história de Raphael: 

 

Eu e Victória estamos dançando, brincando, pulando, se divertindo de mãos dadas. 

A gente não mora perto, mas no desenho a gente mora perto. A borboleta tá voando onde a 

gente tá, lá em Niterói.  

Vai ter uma festa da Victória em Niterói. 

Tia Espedita vai estar na festa. Já tá convidada.  

Só que a festa não é agora, é depois. Mas a gente tá brincando.  

LHT: Alexia, 5 anos, 03/11/2009 

Pega-pega 

 

Eu, Hugo, Laura, Wendel, eu e Carol tamos brincando de pega-pega. Wendel tá pegando eu. 

Carol tá pegando Wendel. Eu tô pegando Laura. Hugo tá pegando Wendel. Laura tá pegando 

Hugo. A brincadeira foi legal.  

LHT: Lucas, 3 anos, 05/11/2007 
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Raphael, de cinco anos, narra um texto que tem características do gênero científico e 

utiliza termos próprios da área de Ciências: Cretáceo, Jurássico, espécie, grandes lagartos, 

Tiranossauro Rex. 

Em nossa sociedade, a escola é a primeira instituição que grande parte das crianças 

pequenas frequenta fora do convívio da família. E na escola também há modos próprios de 

falar, de acordo com as áreas de estudo. Assim é que os conhecimentos da Matemática, 

Biologia, Literatura, História, Geografia, Física, etc., são estruturados em diferentes 

construções composicionais que conformam modos de compreender a realidade de perspectivas 

variadas. Segundo Goulart (2013), tais áreas se formam como diferentes linguagens sociais 

“orientadas por projetos enunciativos que ordenam e codificam os conhecimentos de 

determinadas maneiras”. 

 
Entendemos que a escrita do conhecimento de cada área se organize como 

uma linguagem social própria, com distinções metodológicas, umas em 

relação a outras, orientadas por princípios básicos de seleção e constituição de 

enunciados específicos, cumprindo funções também específicas, que 

conformam as esferas de conhecimentos escolares. Não se trata, entretanto, de 

linguagens fixas, prontas, pelo contrário, as linguagens sociais, exprimindo 

valores, vivem, lutam e evoluem no plurilinguismo social. São discursos 

peculiares a estratos específicos da sociedade, profissionais, etários, num 

determinado sistema social e num determinado tempo. (GOULART, 2013) 

 

As crianças chegam à escola com suas linguagens sociais cotidianas e começam a 

aprender e a consolidar novas formas de compreender o mundo e a sociedade durante toda a 

experiência escolar. No entanto, as linguagens sociais escolares também se banham nas 

linguagens cotidianas que são as âncoras fortes das vidas das crianças. O que se espera é que as 

crianças consigam utilizar as linguagens nas situações sociais, seja para ouvir e falar ou para 

ler e escrever.  

 

Considerações finais 

 

Neste exercício, busquei apresentar, brevemente, algumas pistas que ajudem a 

caracterizar linguagens sociais de crianças pequenas.  

Por meio de histórias narradas e situações vivenciadas com crianças, tenho procurado 

compreender como elas vão se apropriando, elaborando, criando, produzindo sentidos para a 

realidade de maneiras próprias e expressando seus pensamentos, conhecimentos e sentimentos 

com linguagens muito peculiares. Linguagens sociais que são construídas com vocabulário, 

entonação, organização e intenção específicos, retratando diferentes contextos, referindo-se a 

várias situações, falando a muitos destinatários e respondendo a diversos discursos. Nas 

relações discursivas e dialógicas, as crianças vão construindo seus sistemas de referência, 

Os dinossauros procurando comida 
 

Na época dos dinossauros, há milhões e milhões de anos atrás, era o tempo dos grandes 
lagartos: os dinossauros. 
Alguns viviam no Cretáceo e outros no Jurássico.  
Eles andavam procurando comida e água. Quando eles encontraram, eles bebiam e comiam. 
O Tiranossauro Rex comia os dinossauros da sua espécie no Cretáceo.  
 

LHT: Raphael, 5 anos, 20/08/2012 
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compostos pelos momentos de enunciação com seus pares (adultos e outras crianças) em que 

conhecimentos, valores, opiniões, convicções, preconceitos, etc., vão formando-as como 

sujeitos socioculturais e históricos.  

Crianças pequenas compreendem as diferentes formas como o conhecimento é 

estruturado, sistematizado e apresentado em linguagens sociais das diversas áreas do saber. 

Desde a Educação Infantil e primeiros anos do Ensino Fundamental, demonstram, em suas 

produções, aspectos de linguagens sociais de diferentes áreas de estudo. 
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JOÃO KÖPKE E ARNALDO BARRETO: UM ENCONTRO MEDIADO PELO 

MÉTODO ANALÍTICO PARA O ENSINO INICIAL DA LEITURA 

 

Maria das Dores Soares Maziero1 

Norma Sandra de Almeida Ferreira2 

 

Este texto se dispõe a promover um encontro entre dois importantes educadores 

brasileiros: o paulista Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-1925) e o fluminense João Köpke 

(1852-1926) – de modo a situá-los histórica e socialmente como autores importantes no campo 

da alfabetização, no período compreendido entre os anos finais do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX. Estabelecer paralelos entre a trajetória profissional de ambos, com 

ênfase na contribuição que deram à constituição do campo das publicações das cartilhas para 

alfabetização pelo método analítico, também é intenção das autoras. Construir uma distinção 

entre os modos escolhidos por cada um deles para dar concretude às histórias produzidas em 

suas cartilhas analíticas será o principal foco deste artigo.  

 

Um bacharel que se tornou professor 

 

O bacharel em direito João Köpke nasceu em Petrópolis/RJ, em 1852, e faleceu em 1926, no 

Rio de Janeiro. Fez parte de uma rede de homens públicos que exerceram cargos na instrução 

pública de São Paulo e na vida política no país, como Prudente de Moraes, Rui Barbosa, Rangel 

Pestana, Silva Jardim, Caetano de Campos, entre outros, que com ele fundaram e dirigiram escolas. 

João Köpke foi um professor que educou os filhos de uma elite que governava o país, 

fundando, no Rio de Janeiro, o Instituto Henrique Köpke (1886 a 1897). Antes, havia sido 

diretor e professor em algumas escolas de São Paulo: no Curso preparatório anexo à Faculdade 

de Direito (1874 a 1878); no Colégio Pestana (1878); na Escola Primária Neutralidade (1884 

a1886) e, em Campinas, nos Colégios Florence e Culto à Ciência (1880 a 1884).  

Foi ainda autor de um conjunto significativo de cartilhas, livros em série e avulsos 

destinados aos alunos do Instituto H. Köpke e que, segundo ele próprio, eram frutos de “nossa 

pratica” em um cenário no qual havia pouca produção de qualidade destinada ao ambiente 

escolar (KÖPKE, 1896).  

Lutou junto à Corte e aos governos republicanos pela adoção de suas obras. Foi assim, por 

exemplo, nas matérias publicadas no jornal O Estado da S. Paulo, em que manifesta sua indignação 

pelo fato de o governo paulista haver recusado, em 1916, sua oferta de cessão dos direitos sobre a 

Cartilha 1 e 2 para adoção nos grupos escolares (MORTATTI, 2000), entre outros.  

João Köpke foi alguém que viveu modestamente, recebendo em alguns momentos favores 

de amigos, especialmente para manutenção de suas escolas (FERREIRA, 2016). Segundo 

D’Ávila (1964, p. 35), com seu falecimento desapareceria “o mestre do livro para crianças, 

pioneiro no bom sentido, (...) a pena feiticeira das histórias mais encantadoras do livro brasileiro 

de leitura”. (p. 135). 

  

Um normalista que se tornou autor de livros escolares  

  

Arnaldo de Oliveira Barreto (1869-1925) nasceu 1869, em Campinas, São Paulo, filho de 

um farmacêutico, o Sr. Antônio Jesuíno de Oliveira Barreto. Estudou no Colégio Internacional 

                                                           
1 FACP, Paulínia/SP. E-mail: s.maziero@uol.com.br. 
2 UNICAMP, FE, Campinas/SP. E-mail: normasandra@yahoo.com.br. 
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de Campinas, de 1874 a 1876, quando devido ao falecimento inesperado do pai precisou 

abandonar os estudos, indo trabalhar nas oficinas do Jornal Diário de Campinas. 

Em 1889, ingressou na Escola Normal de São Paulo, recebendo o diploma de Professor 

em 1891. Lecionou em escolas isoladas de Campinas, até ser convidado, em 1894, para reger 

uma classe na Escola Modelo anexa à Escola Normal da Capital. Exerceu cargos importantes 

no campo educacional paulista, tais como Diretor do Ginásio de Campinas, Inspetor de Ensino 

e Diretor da Escola Normal da Praça da República, cargo que ocupava na ocasião de seu 

falecimento, em 1925.  

Segundo D’Ávila (1964, p. 267), “ao lado de sua atividade educacional, desenvolveu 

intensa vida jornalística, colaborando em diversos jornais e revistas especializadas. Mas é 

sobretudo como escritor educacional que sua obra avulta”. Nesses campos citados por D’Ávila, 

Arnaldo Barreto foi Redator-chefe da Revista de Ensino no período de 1902-1904, além de 

autor de cartilhas e livros escolares de leitura. A partir de 1915 e até 1925, ano de sua morte, 

foi o responsável pela idealização e coordenação da publicação dos primeiros 28 volumes da 

coleção “Biblioteca Infantil”, pela então Weiszflog Irmãos, futura Editora Melhoramentos, 

coleção reeditada e publicada até meados do século XX, oferecendo a várias gerações de 

leitores “histórias de ternuras para mãos pequeninas” (MAZIERO, 2015).  

  

O encontro: na atuação profissional 

 

Quando Arnaldo Barreto nasceu, João Köpke já tinha dezessete anos, portanto a trajetória de 

ambos se cruza mais diretamente apenas em alguns momentos, entre eles o das questões relativas à 

implantação do método analítico no Brasil, mais especificamente no Estado de São Paulo.  

Este encontro revela pontos em comum: são dois educadores atuantes, que circularam em 

espaços semelhantes, tendo sido professores e compartilhado uma base teórica comum. São 

autores de cartilhas e de livros escolares em série, publicados principalmente pela Livraria 

Francisco Alves, além de escritores de artigos e conferências em periódicos destinados a 

professores, atuando como formadores de opinião no campo da educação, tendo influenciado 

na formação de várias gerações de leitores.  

Ambos serão autores de cartilhas para o ensino da leitura, como: Cartilha das Mães 

(1895) e Cartilha Analítica (1909) - Arnaldo Barreto - e Methodo racional e rápido para 

aprender a lêr sem soletrar – dedicado á infancia e ao povo brazileiro (1874; 1879); O Livro 

das Mães (1890); O livro Infantil – Primeiras Leituras (1890); O Livro de Hilda – ensino da 

leitura pelo método analytico (1902), de João Köpke.3  

Em 1890, João Köpke publica Livro das Mães e Livro infantil – Primeiras leituras, 

cartilhas pouco analisadas pelos estudiosos e que o colocam, provavelmente, como precursor 

na autoria desse material pelo método analítico em nosso país (FERREIRA, 2015). Também 

produz O Livro de Hilda – ensino da leitura pelo processo analítico, datado de 1902, obra 

localizada apenas em sua forma manuscrita (SANTOS, 2013).  

As cartilhas pelo método analítico, tanto de Köpke quanto de Barreto, são criadas em um 

cenário educacional marcado pela ascensão de métodos menos mecânicos e mais ativos, que 

pressupõem a valorização da curiosidade e da autonomia da criança, 

Esses dois autores, ao adotar o método analítico para o ensino da leitura, dão centralidade 

à figura (estampa) como forma de aguçar a curiosidade, explorar os sentidos, incentivando o 

                                                           
3 Methodo racional e rápido para aprender a lêr sem soletrar, de Köpke (1874; 1879), e o analítico concebido 

por João Köpke estão amplamente analisados e situados nos estudos de Mortatti (2000), Ribeiro (2001), Panizzolo 

(2006), Santos (2013), Ferreira (2015). As cartilhas produzidas por Barreto (1895; 1909) são objeto de rigoroso 

estudo de Bernardes (2003) e Frade (2010; 2011).  
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observar para progredir, da percepção à ideia, dos sentidos para a inteligência, do concreto para 

o abstrato, conforme Valdemarim (2006). A partir da estampa, os alunos, pela observação, 

criam um conto/historieta, ponto de partida para o ensino da leitura. 

Segundo Mortatti (2000), Bernardes (2003) e Frade (2011), a Cartilha das Mães e a 

Cartilha Analytica de Arnaldo Barreto atingiram inúmeras publicações, o que indica sua 

aceitação por parte de escolas e professores e sua aprovação para adoção pelo governo. 

Diferentemente, Köpke teve suas cartilhas restritas ao circuito das escolas pelas quais passou 

ou dirigiu (PANIZZOLO, 2006; SANTOS, 2013).  

Entre os dois autores são visíveis os pontos de afastamento na disputa, por exemplo, para 

adoção de suas cartilhas pelo governo paulista, especialmente a recusa pelas obras de autoria 

de Köpke (MORTATTI, 2000), ou, ainda, pelas críticas escritas pelo educador fluminense aos 

autores da série de livros de leitura Puiggari-Barreto, publicadas na Revista de Ensino, nº 6, ano 

II, de 1904 (FERREIRA, 2014). 

Provavelmente, seus modos de compreensão sobre o método analítico, ainda que trazendo 

aspectos em comum, são pontos também de afastamento entre esses autores.  

 

Desencontro no método analítico 

 

Neste texto pretendemos levantar como hipótese que, em comum, esses dois autores 

apresentam distinções entre eles, especialmente nas compreensões empreendidas em torno de 

suas concepções de texto, unidade de sentido e de ponto de partida para o ensino da leitura pelo 

método analítico. Tomaremos como fontes os exemplares das próprias cartilhas analíticas 

escritas por Arnaldo Barreto (1930) e João Köpke (1890 e 1902).  

Assim coloca Köpke, nas páginas inicias do Livro das Mães (1890): o ensino não deve 

começar pelas lições do ABC ou pelas sílabas, ou ainda pelas palavras, “que é tudo a mesma 

coisa” (p. 82), mas sim por sentenças, por conjunctos que ella [a criança] tenra como é, ouve e 

compara” (p. 82). Por sua vez, também Barreto (1930), questionando o método sintético da 

silabação e soletração, transcreve as instruções recomendadas aos professores do estado de S. 

Paulo, pelo director Geral do Ensino [Oscar Thompson], apontando que: “ (...) é mister que a 

[criança] se habitue a ler, na palavra ou na sentença, não as syllabas ou letras de que ellas as 

fórmam, mas a ideia e o pensamento que encerram” (p. 95).  

Ainda que concordando com os mesmos princípios, vemos aqui uma primeira distinção entre 

esses dois autores. Para Köpke, a criança aprende a ler de forma similar à aprendizagem da fala, 

pela imitação, pela análise, pela prática (uso) de sentenças como unidades de sentidos de um todo 

da língua. Para Barreto, no entanto, a compreensão também é possível, além das sentenças, pelas 

palavras, pois tanto uma quanto outra são unidades que encerram ideias e pensamentos.  

As primeiras lições de O livro de Hilda pouco diferem daquelas presentes na Cartilha 

analytica (BARRETO, 1930). Na primeira lição da obra de Köpke, as crianças, em face das 

estampas, constroem o seguinte texto: “aqui está a minha mamãe/ aqui está o meu papai/ a 

mamãe está com o néné/ o néné está olhando para o papai/não acha o néné bonito, Olguita?” 

(KÖPKE, 1902, p. 1). Já a primeira lição da obra de Barreto (1939) é essa: “1. Eu vejo um 

menino. 2. Este menino chama-se Paulo. 3. Paulo tem uma bola. 4. ?Vocês estão vendo a bola? 

5. A bola é azul”. (p. 9).  

Nesse caso, os contos propostos, tanto por Köpke quanto por Barreto, a partir da 

observação das estampas, são igualmente descritivos, compostos de cinco ou seis sentenças, 

com pouca variedade lexical e com a presença e uso de recursos textuais analíticos que podem 

ser associados às habilidades de observar a imagem pela visão – o que é explicitado pelos 

advérbios, pronomes demonstrativos e verbos - aos procedimentos mentais calcados na 
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descrição de estampas (SANTOS, 2013; FRADE, 2011), como temos em Köpke (1890): “aqui 

está a minha mamãe” (p. 2); “olhe nhonhô” (p. 3) - ou em Barreto (1930): “!Olhe, onde está o 

Pery!” (p. 12); “Aqui está um ninho” (p. 15).  

No entanto, para Köpke, em O Livro de Hilda (1902), o texto é explorado com diferentes 

finalidades e em situações variadas ao longo das três partes que compõem a cartilha. Pelas 

estampas (desenhos feitos pelo autor, com lápis colorido), ao lado dos textos descritivos, vamos 

conhecendo, na forma de narrativas, os personagens (Hilda, Olguita, sua família) em seu 

cotidiano, na sua casa, no bairro, nas atividades de lazer etc.  

Na construção das lições - tais como propostas por Köpke (1902), as historietas são contadas, 

predominantemente, pelo narrador na primeira pessoa, Hilda, fazendo as apresentações a Olguita. 

Portanto, as perguntas finais no texto são dirigidas a ela, enquanto que em Barreto (1930), o 

narrador-autor, também na primeira pessoa, interroga retoricamente o leitor pressuposto do livro 

como, por exemplo: “?Vocês sabem como canta o Chantecler?” (p. 23).  

Em O Livro de Hilda, os textos descritivos das vinte primeiras lições têm o eixo narrativo 

preservado pela coesão e coerência estabelecidas com 31 histórias narradas oralmente pelo 

professor. Desta forma, a criança aprende a ler em textos descritivos que se intercalam às 

narrativas vivenciadas pelas protagonistas.  

Para Barreto (1930), os pensamentos anunciados em sentenças pela observação de um 

objeto ou estampa são respostas às perguntas direcionadas feitas pelo professor, de modo que 

o “objecto logico de uma seja empregado como sujeito da sentença immediata, formando o todo 

uma pequena historia descriptiva do objecto ou estampa que sirva de assumpto da lição" (p. 

95). Portanto, o eixo de coesão e coerência do texto é dado sintaticamente pela repetição de um 

substantivo que, no final da sentença, se apresentará novamente no início da próxima frase.  

Tanto para Barreto (1930) quanto para Köpke (1902; 1890), uma mesma estampa pode 

ser descrita seguindo um mesmo “padrão” de texto, resultando na criação de três ou quatro 

versões (séries), passo indicado pelo método analítico. 

Assim, embora Köpke denomine seu método como “analítico da palavração”, este tem 

como centralidade a audição/leitura de uma historieta que cativa a criança (mais do que de um 

conjunto de sentenças descritivas sobre uma estampa), conforme já apontaram também Ribeiro 

(2001) e Mortatti (2000).  

São distinções que pressupõem concepções igualmente distintas sobre usos da língua, 

sobre a didática da leitura, sobre a configuração do texto, sobre o que se entende como fácil, 

agradável e próprio do universo infantil para suscitar a atividade mental das crianças – nos 

permitindo afirmar que no “método analítico” adotado por diferentes autores de cartilhas e 

professores no seu cotidiano escolar, cabem diferentes configurações. 

 

Palavras finais 

  

Podemos concluir que João Köpke e Arnaldo Barreto: estiveram próximos pela atuação 

comum no campo educacional, tendo sido ambos autores de livros para uso escolar, publicados 

até meados do século XX, pela prestigiada Livraria Francisco Alves, tendo sido também dois 

divulgadores e defensores do método analítico para o ensino da leitura.  

No entanto, muitos pontos os colocaram em posições bastante distintas: Köpke foi 

bacharel do Largo de S. Francisco, que por opção exerceu o magistério, enquanto Barreto era o 

normalista formado pela Escola Normal de S. Paulo, dois diferentes locus de poder na discussão 

dos rumos da educação paulista; as cartilhas de Barreto são aprovadas e recomendadas pelos 

órgãos da Instrução Pública de S. Paulo, enquanto as de João Köpke são rejeitadas; o método 

analítico apresentado por esses autores tem significativas singularidades do ponto de vista da 
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concepção de linguagem. Finalmente, como tentamos indicar na análise empreendida, 

concluímos, de forma original em relação aos estudos já realizados sobre esses autores, que a 

concepção de historieta/conto/texto configurada por cada um deles não só é distinta do ponto 

de vista composicional, como também apresenta nuances relacionadas à importância dada aos 

textos e ao tipo de atividades propostas para o ensino da leitura, assim como ao entendimento 

do que seja significativo e de interesse para o leitor infantil.  
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VIRANDO A PÁGINA: CRIANÇAS E A FRUIÇÃO ARTÍSTICA DO LIVRO 

DE IMAGEM 

 

Natália Helena de Barros Mazon1 

 

Introdução 

 

Considerando que o livro ilustrado infantil é um dos principais meios através dos quais 

se dão os primeiros contatos entre a criança e imagens resultantes de processos artísticos de 

criação (as ilustrações), interessava investigar o potencial estético e cognitivo de um trabalho 

pedagógico que tivesse como foco as imagens e a narrativa visual do livro de imagem. 

Este artigo trará parte da experiência de uma pesquisa de campo de Iniciação Científica 

(PIBIC/CNPq) realizada ao longo de encontros com alunos de uma escola em Campinas - SP, 

e a análise de seus resultados.  

 

O livro de imagem 

 

A denominação “livro de imagem”, ou “livro-imagem” refere-se à categoria de livro 

ilustrado cuja narrativa é essencialmente visual. O texto narrativo escrito é, muitas vezes, 

ausente (como no caso dos livros selecionados para esta pesquisa). Nossa escolha por esse tipo 

de livro deveu-se ao fato de que, na escola, quando se trabalha com livros infantis, a escolha 

dos exemplares geralmente é feita a partir das possibilidades de leitura e interpretação do texto, 

mas não necessariamente da imagem. Essa, então, é entendida como secundária, ou com função 

meramente motivacional (GOODMAN, 1998).  

Ao trabalharmos com o livro de imagem, contudo, fica mais evidente que a ilustração, 

elaborada de modo a ser decodificada semanticamente e organizada numa sequência lógica, é 

também texto, não em palavras, mas em elementos plásticos articulados pelo autor-ilustrador, 

de modo a conferir sentido à narrativa.  

 

Preparo e início das atividades na escola 

 

O estudo seguiu abordagem qualitativa e foi realizado numa escola particular em 

Campinas – SP, com alunos de 2º e 4º ano do Ensino Fundamental. A proposta ocorreu uma 

vez por semana, em seis encontros, cada qual com duração de 30 a 50 minutos. 

Nos primeiros encontros, foram utilizados 30 livros de imagem diferentes entre si (um 

para cada aluno) do acervo das pesquisadoras para exploração geral. A partir do terceiro 

encontro, foram escolhidos seis títulos para o aprofundamento do processo de interpretação e 

apreciação das narrativas visuais, a partir dos seguintes critérios de seleção: 1) livros que não 

fizessem parte do acervo da biblioteca; 2) livros com linguagens plásticas e projetos gráficos 

diferentes entre si; 3) livros escritos por diferentes autores brasileiros; 4) livros com 

características adequadas à faixa etária das crianças envolvidas na pesquisa (7 a 10 anos) e 5) 

livros que apresentassem conteúdos e narrativas diversificadas, com as quais os alunos 

pudessem se relacionar, considerando a importância de apresentar às crianças leitoras histórias 

com as quais possam se identificar. 

                                                           
1 Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, Brasil. E-mail: natmazon@gmail.com. 
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Foram comprados cinco exemplares de cada um dos seis títulos, para que cada aluno 

pudesse manusear um livro individualmente em cada encontro. Os seis títulos selecionados 

foram: A Raça Perfeita, de Angela Lago e Gisele Lotufo; Mateus, de Nelson Cruz; Noite de 

Cão, de Graça Lima, Sai da Lama Jacaré, também de Graça Lima; O Menino o jabuti e o 

menino, de Marcelo Pacheco e Vento: uma história soprada por Elma, de Elma Neves. 

Para as atividades práticas com os livros, que complementavam as discussões em sala e 

reflexões coletivas, foram elaboradas diferentes propostas, que envolviam escrita, desenho e 

jogos, sempre acompanhados da exploração ora individual, ora em grupos dos livros 

selecionados.  

 

Resultados 

 

A partir das análises sobre as vivências e mediações de leitura, estabeleceram-se 

categorias, incluindo: 1. As diferenças entre a leitura de texto e a leitura de imagem; 2. A técnica 

artística a serviço da narrativa; 3. O “virar a página”; 4. A compreensão da narrativa e 5. A 

resposta estética das crianças. 

 

As diferenças entre a leitura de texto e a leitura de imagem 

 

Introduzimos a pesquisa aos alunos com uma discussão sobre as maneiras de se contar 

uma história valendo-se apenas de imagens. Os alunos mencionaram aspectos como as 

mudanças nas expressões faciais dos personagens, o uso das cores e o uso da imaginação, com 

a qual tanto o autor poderia criar uma história, quanto o leitor poderia, em sua cabeça, criar a 

“história que quisesse”, a partir das imagens.  

A respeito da “imaginação”, Howard Gardner (1982) pontua que é justamente a partir dos 

primeiros elos com a fantasia, estabelecidos cedo pela criança a partir da linguagem e de 

brincadeiras, que as narrativas começam a fazer parte da vida do indivíduo, que as elabora como 

forma de se relacionar com o mundo (GARDNER, 1982). 

Para chamar atenção às especificidades do livro de imagem em comparação ao livro com 

texto, perguntamos aos alunos sobre a reação de um adulto diante de um livro de imagens. Uma 

aluna disse que adultos e velhinhos também tinham o direito de ler esse tipo de livro, 

principalmente porque, de tanto lerem livros com palavras, podiam ficar cansados e, então, 

optarem por só olhar as “figuras”.  

Um aluno disse que esse tipo de livro era “muito bom para bebês”, que também querem 

ler e, apesar de não entenderem a palavra, podem entender “figuras”. Interessante que essa fala 

vai de encontro a uma das ideias mais comumente associada aos livros de imagem, como 

literatura direcionada a leitores menos experientes, apesar do gênero poder também apresentar 

narrativas complexas, que não se adequariam a esse público. 

 

A técnica artística a serviço da narrativa  

 

Interessava tratar da técnica artística, afim de evidenciar como os artistas escolhem 

linguagens plásticas em função da história que estão construindo, bem como entender o 

repertório de vivências dos alunos quanto a instrumentos gráficos e artísticos.  

Quando perguntamos: “Com o que podemos desenhar as imagens de um livro?”, os 

alunos responderam a partir do conhecimento que detinham de experiências prévias e citaram, 

por exemplo, o lápis grafite e o de cor, mas logo abriram seus estojos para mostrar os vários 
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tipos de canetas que conheciam: “de cheiro”, de glitter etc, e mencionaram também programas 

de computador.  

A fim de reaproximar as crianças aos materiais mais tradicionalmente empregados nas 

artes visuais e na produção de ilustração, perguntamos se conheciam também o carvão, o giz 

pastel e a tinta nanquim. No caso dos materiais menos conhecidos, recorremos a exemplos de 

desenhos feitos para esse encontro e, a partir das imagens, conversamos sobre suas 

características plásticas.  

Segundo Hughes (1998, p. 124), incitar nas crianças esse tipo de investigação com livros 

de imagem contribui para sua própria experimentação com os materiais e para a ampliação de 

seus meios de expressão.  

A etapa seguinte consistia em explorar como o uso dos materiais discutidos podia ajudar 

a contar a história. Muitas das respostas associaram o uso do material ao tom da narrativa: “para 

uma história de aventura, os personagens podem ser feitos com um contorno bem forte, mas 

para uma história ‘calma’, os desenhos podem ser bem ‘fraquinhos’ ”.  

A fim de relacionar a conversa sobre o uso dos materiais a uma experiência prática de 

observação, preparamos cartazes com desenhos feitos com diferentes materiais (tinta acrílica, 

aquarela, nanquim, lápis de cor, fotografia e colagem) e propusemos um jogo de identificação 

desses materiais e a busca por seus correspondentes nas ilustrações dos livros.  

Em ambas as turmas, não houve dificuldade para identificar os materiais utilizados nas 

imagens dos cartazes (o que foi feito não só pela observação, mas também pelo tato). No 2° 

ano, contudo, houve dificuldade para fazer a correspondência entre o material identificado no 

cartaz e aquele utilizado nas imagens dos livros, possivelmente porque parte da plasticidade da 

imagem original se perde na reprodução impressa e o próprio aspecto tátil que auxiliou os 

alunos só lhes foi útil na manipulação dos desenhos, não das ilustrações nos livros. 

Essa atividade aproximou as crianças dos bastidores da criação artística e da produção da 

imagem do livro ilustrado e possibilitou também a aproximação com suas próprias experiência 

artísticas.  

 

O “virar a página” 

 

No livro de imagem, a materialidade do livro assume papel de grande importância para a 

narrativa, como analisa a ilustradora Ciça Fitipaldi (2008): 

 
Uma simples virada de página, o lapso, o movimento que acontece entre a leitura 

das páginas e o intervalo entre uma imagem e outra (…) decorre como tempo e 

modula a narrativa em andamento (...) [Estabelecem-se] formas de 

relacionamento das imagens entre si(...), exprimindo continuidades e 

descontinuidades, problematizando (…), imprimindo ritmo e movimento, que 

são, também, constituídos das narrativas em processo. (FITIPALDI, 2008, p. 99) 

 

Observamos que muitos dos alunos “iam e voltavam” na leitura; viravam a página, 

retornavam à anterior, outros dobravam-nas, a fim de descobrir possíveis continuações das 

imagens. Isso denota que a apreensão de sentido da narrativa do livro de imagem não se 

restringe à descoberta progressiva dos acontecimentos, mas também ocorre na retomada de 

cenas anteriores e de detalhes secundários a serem conectados entre as páginas. 

No intuito de discutirmos o que nos faz achar que já é hora de virar a página e saber o que 

vem em seguida, propusemos uma reflexão sobre as expectativas que criamos ao longo da 

leitura das imagens e sobre as surpresas com as quais nos deparamos. Os alunos foram 

estimulados a criarem, através do desenho, uma continuação diferente para algum trecho do 
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livro com o qual estavam trabalhando, que surpreendesse o leitor. A maioria propôs 

acontecimentos inusitados, como uma mudança de atitude de um personagem, ou uma situação 

que pudesse provocar susto, ou gerar humor.  

 

A compreensão da narrativa  

 

Desde os primeiros encontros com as crianças, era importante saber suas impressões 

acerca dos livros de imagem. Para isso, num dos encontros, foi proposto que, ao receberem os 

livros com os quais trabalhariam naquele dia, escrevessem sobre o que haviam e não haviam 

gostado. Dentre os aspectos de que alguns disseram não ter gostado, estava ausência da escrita 

e a dificuldade de entendimento da narrativa. Sobre o desafio de ler livros de imagem, a autora 

Judith Graham (1998) diz, embasada em sua própria experiência com crianças: 

 
Particularmente para o leitor criança, a responsabilidade de tornar o visual em 

verbal pode ser (...) muito maior do que eles gostariam. (...) Longe de serem 

“fáceis demais”, comentário frequentemente ouvido a respeito dos livros de 

imagem sem texto, eles se mostraram muito desafiadores. Existem diversas 

razões para essa descoberta. O criador de um livro de imagem sem texto se 

abstém do uso de palavras, [que] direcionam o olhar do leitor ao que é mais 

significativo na imagem ou, com deliberado desdém, nos encorajam a notar o 

que foi por elas próprias negligenciado. Ambas essas atividades demandam 

menos esforço do que o escaneamento de cada imagem para descobrir o 

significante. (…) A leitura de livros de imagem sem texto requer treinamento 

e, para isso, são necessárias inúmeras habilidades interconectadas. 

(GRAHAM, 1998, p. 31. Nossa tradução) 

 

No intuito de identificar razões mais específicas para a dificuldade de entendimento da 

narrativa, propusemos uma atividade com esse foco, que mostrou que um dos motivos era a 

coexistência de planos real, imaginário, onírico e/ou de pensamento numa mesma narrativa, algo 

recorrente em muitos dos livros. Sem o recurso das palavras, podia ser difícil perceber o momento 

da transição de um plano para o outro. Diante disso, elaboramos uma dinâmica que trataria dos 

recursos plásticos/gráficos possíveis de serem empregados para diferenciar o plano real do onírico 

e propusemos que os alunos desenhassem uma pessoa dormindo e mostrassem que ela estava 

sonhando. O objetivo era ver quais estratégias seriam empregadas por cada criança.  

Em ambas as turmas, houve interessantes resultados, mas os recursos mais utilizados para a 

representação do sonho foram os das HQs, sobretudo os balões em forma de nuvem. Apesar disso, 

como muitos dos livros trabalhados mostram, há situações em que cada artista desenvolve um tipo 

de código de representação e talvez daí venha parte da dificuldade em decifrá-los, mas também a 

necessidade de que se cultive o hábito da leitura do livro de imagem para melhor identificá-los.  

   

A resposta estética das crianças 

 

Como um de nossos objetivos era trabalhar com a resposta estética das crianças, foi 

importante retomar a relação entre entender/gostar e não entender/não gostar manifestada pelos 

alunos anteriormente.  

  Foi proposto aos alunos que respondessem à pergunta “É possível gostar de algo que 

não se entende?” e explicassem o motivo. Em ambas as turmas, muitos alunos disseram não ser 

possível, “pois não se pode gostar ou deixar de gostar de algo sem saber o que é, ou o que quer 

dizer”. Mas os que disseram ser possível defendiam que aquilo que não se entendeu pode ser 
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bonito, ou engraçado. Uma aluna disse ser possível, porque apesar de não entender, é possível 

“perceber as coisas”. Outros deram exemplos: “posso achar uma flor bonita / gostar dela, 

mesmo sem saber qual flor é”; “pode haver uma palavra que não se entende, mas sobre a qual 

se tem um pensamento bom”. Especificamente sobre os livros, foi mencionado que, mesmo 

sem entender a narrativa, pode-se gostar das imagens.  

Nessa etapa da pesquisa, nossa observação da leitura individual e silenciosa das crianças 

foi reveladora de momentos preciosos de fruição. Brenda Parkes (1998) analisa: “crianças se 

deleitam com a descoberta de detalhes (...) que, não apenas as levam para muito além da 

estrutura superficial dos livros, mas também as incluem como ativos coautores e coilustrdores” 

(PARKES, 1998, p. 47. Nossa tradução). 

 

Conclusão 

 

Ao final da pesquisa de campo na escola, percebemos o quanto pode ser explorado quando 

se trabalha com os livros de imagem, por tudo o que oferecem literária, artística e pedagogicamente. 

O estudo também mostrou a importância da experiência anterior para a leitura de imagens, bem 

como de um trabalho sistemático e aprofundado no ensino de artes visuais na escola. Se já na 

infância começam a ser introduzidos outros modos de ler, ver e interpretar, acreditamos que a 

criança possa tornar-se um indivíduo mais sensível e crítico ao mundo onde vive.  

No entanto, é importante lembrar que a leitura de imagens não é um processo automático, 

nem tampouco fácil e por isso a importância da mediação, muitas vezes responsável por recuperar 

o interesse no livro, ajudar a identificar o sentido da narrativa e a expandir as possibilidades de 

leitura e da criação artística e literária da criança, como nas situações aqui compartilhadas.  
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DE OLHO NO MUNDO EDITADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE 

LEITURA CRÍTICA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

BENS MIDIÁTICOS 

 

Juliana Pádua Silva Medeiros1 

 

O mundo a que temos acesso é este, o editado. É 

nele, com ele e para ele que se impõe construir a 

cidadania. O desafio do campo é dar condições 

plenas aos receptores, sujeitos ativos para, 

ressignificando-o a partir de seu universo cultural, 

serem capazes de participar de uma nova variável 

histórica. 

Maria Aparecida Baccega 

 

Introdução 

 

Nos últimos séculos da grande marcha humana, a sociedade vem experimentando céleres 

e profundas transformações, o que acaba esculpindo novos paradigmas nos modos de sentir, 

agir, ser, pensar e se comunicar. 

Com as revoluções tecnológicas, por exemplo, desdobram-se processos comunicativos 

cada vez mais complexos, os quais instauram/rearticulam novas formas de produção, circulação 

e recepção das linguagens: “[...] a conjugação das telas de televisão, computadores e 

videogames está familiarizando as novas gerações com os modos digitais de experimentar o 

mundo, com estilos e ritmos de inovação próprios destas redes.” (CANCLINI, 2005, p. 237). 

Tal interação entre o homem e técnica desencadeia, então, mudanças expressivas no 

âmbito cultural, histórico, político, econômico e das relações humanas, fomentando o 

surgimento de uma sociedade interplanetária, transnacional, interativa, cujo arranjo 

organizacional assemelha-se a uma grande teia que interconecta o globo em uma espécie de 

urdidura sem centro e sem periferia.2  

Diante dessa era hipercomplexa, percebe-se que princípios como liberação do polo de 

emissão, conexão em rede e estruturas hibridas acabam impulsionando alterações nos níveis 

sensórios, perceptivos e simbólicos das inumeráveis situações comunicativas e de interpretação 

do mundo, ao ponto de pleitiar uma nova ecologia cognitiva e até mesmo a atualização dos 

parâmetros educacionais. 

Sob essa esteira, verifica-se que o grande desafio da educação, no terceiro milênio, é 

abordar tal complexidade de vida e de pensamento, pois cada vez mais o ser humano está imerso 

em um mundo editado, o qual “[...] é redesenhado num trajeto que passa por centenas, às vezes, 

milhares de mediações, até que se manifeste no rádio, na televisão, no jornal, na cibercultura.”. 

(BACCEGA, 2011, p. 11)  

Nessa senda, o presente relato de experiência busca discorrer sobre um projeto de 

investigação realizado em 2015, no Ensino Médio, no Colégio São Domingos, cuja proposta 

era promover a leitura crítica dos meios de comunicação e a produção de bens midiáticos, pois: 

 

                                                           
1 Universidade de São Paulo e Colégio São Domingos, São Paulo, São Paulo, Brasil. E-mail: julianapadua81@gmail.com.  
2 Cabe sublinhar que tal fenômeno impõe uma globalização perversa à maior parte da humanidade. Por isso, é mister 

garantir a participação ativa do sujeito nos processos de construção dos sentidos, como uma espécie de gesto libertário. 

mailto:julianapadua81@gmail.com
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Somente assumindo os meios como dimensão estratégica da cultura hoje é que 

a escola poderá interagir, em primeiro lugar, com os novos campos de 

experiência sugeridos da reorganização dos saberes, dos fluxos de informação 

e das redes de intercâmbio criativo e lúdico; pelas hibridizações da ciência e 

da arte, do trabalho e do ócio. E em segundo lugar, com os novos modos de 

representação e ação cidadãs que a cada dia mais são articuladores do local 

com o mundial. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 52 e 53). 

 

Convém destacar que, se no início desejava-se intensificar o diálogo com a cultura 

midiática, ofertando oportunidades para que os educandos viessem a produzir narrativas 

autorais com o uso de novas linguagens e de dispositivos tecnológicos, ao final do primeiro 

semestre, percebeu-se que a escola deve ser capaz de compreender os meios de comunicação 

para além do universo da informação e da produção de conhecimento, uma vez que eles passam 

também pelas relações interpessoais: “[...] a comunicação se tornou mais uma questão de 

mediação, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimento, mas, de re-conhecimento” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 16). 

Nesse movimento para tentar propiciar uma educação cidadã e emancipatória, 

evidenciou-se que: 

 
[...] o estreitamento do diálogo da instituição escolar com os meios de 

comunicação deve ocorrer numa cifra tensa que não coloque no lugar dos 

necessários procedimentos analíticos a pura incorporação acrítica de formas, 

conceitos e valores. Posto de outro modo, quando o professor utiliza o slogan 

publicitário, o texto do jornal ou o programa de rádio como exemplos de aula 

ou material subsidiário para ilustrar certo evento histórico, algum 

acontecimento do impacto público, uma demonstração científica e mesmo 

determinado tópico do ensino de língua nativa ou estrangeira, espera-se que 

ele não esteja apenas querendo adicionar mais colorido e “modernidade” a um 

quadro esmaecido e cuja cor está se desfazendo pela ação do tempo. Trazer o 

slogan provocativo ou o filme de publicidade que faz sucesso, para animar 

tópicos programáticos, implica operar com tipos de mensagens que se 

constituem em totalidades significativas dotadas de propriedade lógica quanto 

aos processos de produção, circulação e alcance pragmático. O componente 

discursivo de uma instituição – a publicidade, por exemplo – é, desse modo, 

posto à disposição de outro lugar discursivo, o da escola, também ele 

possuidor de uma lógica operacional organizada em torno de relações 

cronotópicas e de produção do conhecimento que são distintas das colocadas 

em circulação pelos media. (CITELLI, 2000, p. 144 e 145). 

  

Descrição do projeto pedagógico 

 

À luz das discussões teóricas de Maria Aparecida Baccega, por volta de vinte alunos 

agruparam-se em uma sala multisseriada para investigar o mundo editado3 a partir de exercícios 

de ver4 e de produção midiática. Tal projeto levava em conta que: 

                                                           
3 Consoante Baccega (2011), o mundo editado é aquele que se conhece através das mídias, isto é, a partir da 

subjetividade de quem produziu o conteúdo. Segundo a autora, o desafio do educador, na contemporaneidade, é 

dar condições ao aluno para que este possa entender o mundo através de sua própria subjetividade. 
4 A expressão EXERCÍCIOS DE VER faz uma brincadeira linguística com o título de um livro de Jesús Martín-Barbero 

e Gérman Rey. Dessa forma, o vocábulo VER deve ser compreendido de forma alargada, abarcando quaisquer bens 

midiáticos. Sob esse veio, a experimentação do “mundo construído” configura-se como uma prática 

constantemente questionadora. 
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Se o mundo a que temos acesso é este, o editado, é nele, com ele e para ele 

que se impõe construir a cidadania. O desafio, então, é como trabalhar esse 

mundo editado, presente no cotidiano, que penetra ardilosamente em nossas 

decisões e que, pela persuasão que o caracteriza, assume o lugar de ‘verdade’ 

única. (BACCEGA, 2004, p. 124 e 125) 

 

Por isso, sob a forma de um mosaico para a produção de conhecimentos, o projeto 

vislumbrou traçar a configuração da chamada era da informação; delinear o perfil cognitivo e 

social da geração z; conhecer a história da civilização escrita por meio da comunicação entre 

os homens; observar a evolução dos modelos comunicacionais, do papel do receptor e da 

interatividade; inteirar-se sobre novas formas de partilha da cultura, da arte e do conhecimento; 

compreender a complexidade do que se entende como autoria na contemporaneidade; analisar 

a interdiscursividade nos derives éticos, estéticos e políticos; refletir sobre o impacto das redes 

sociais; entender como funciona o efeito bolha; compreender o fenômeno transmidiático; 

identificar as diferenças entre os nativos e imigrantes digitais; exercitar um olhar crítico sobre 

publicidades, noticiários televisivos, mídia impressa e virtual; conhecer algumas 

técnicas/recursos de produção midiática; elaborar individual e/ou colaborativamente produtos 

midiáticos; discutir sobre censura, direitos autorais, liberdade de expressão, telenovela, 

publicidade infantil, entre outros.  

No que tange à leitura crítica dos meios, os alunos foram convidados a refletir sobre a 

construção dos sentidos em textos verbais, imagéticos, sonoros, audiovisuais e hipermidiáticos 

a partir de uma pesquisa-ação sobre os discursos imbricados, pois uma educação de cunho 

humanista “[...] desvenda criticamente em cada mediação escolar (livro, filmagem, ferramenta 

comunicativa) o bom que existe no mau e o mau que se oculta no mais sublime. Porque o 

humanismo não se lê nem se aprende memorizando, mas por contágio.” (MARTÍN-

BARBERO, 2014, p. 13).  

No veio da produção midiática, destacou-se que a verdadeira comunicação não admite 

um discurso único, mas sim a possibilidade de muitas vozes. Por isso, foram experimentadas – 

de maneiras críticas, criativas e colaborativas – diferentes possibilidades de expressão: 

esquetes5, fanzines, cartazes, entrevistas, vídeos de bolso, animações, histórias em quadrinhos, 

agência de notícias, entre outros. 

Ao longo do ano, foi possível vislumbrar o protagonismo juvenil em muitos momentos, 

como na elaboração da comunidade, no Facebook, Caça às bruxas6, em que os membros do 

grupo não se figuraram como meros executores de tarefas, mas como atores principais no 

processo comunicativo, determinando o que e como fazer.  

Convém negritar que as alunas responsáveis pela comunidade supracitada, mesmo após 

a conclusão do 3º ano do Ensino Médio, continuam alimentando a página no Facebook, à 

exemplo da produção de um meme sobre atual gestão do presidente interino Michel Temer 

(leitura crítica dos meios de comunicação + produção midiática). 

A partir de uma pesquisa dos casos ciberbullying noticiados na mídia, ocorreu também 

uma grande sensibilização dos educandos. Tantos os filmes a respeito da temática quanto as 

leis acerca dos crimes virtuais foram disparadores para uma empatia coletiva com as vítimas. 

Engajados, os discentes trataram do assunto por meio de folhetos e vídeos informativos. 

No mais, compreendendo a importância de uma proposta educacional alinhada com a 

produção cultural na atualidade, o projeto buscou estimular a criação de bens midiáticos, não 

                                                           
5 Disponível em: <https://youtu.be/bFmaSVNWLdM>. Acesso em: 30 ago. 2016. 
6 Disponível em: <https://www.facebook.com/Ca%C3%A7a-%C3%A0s-Bruxas-992970317437263/timeline.>. 

Acesso em: 10 jun. 2016. 

https://youtu.be/bFmaSVNWLdM
https://www.facebook.com/Ca%C3%A7a-%C3%A0s-Bruxas-992970317437263/timeline.
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os subordinando necessariamente às tecnologias recentes, mas as novas formas de sentir e 

perceber o mundo. 

Em um primeiro momento, os alunos experimentaram alguns procedimentos comuns no 

“mundo editado”: manipulação midiática (inverter os sentidos na edição), vídeos virais 

(disparar um conteúdo que atraía muitas curtidas), entrevista tendenciosa (editar perguntas para 

as respostas) etc. 

Sob um outro prisma, para além da compreensão da lógica produtiva, os estudantes foram 

convidados a se conectarem com a realidade social. O caso do garoto sírio, portanto, foi um 

grande disparador para articularem diferentes linguagens e se posicionarem acerca do naufrágio 

da humanidade por meio de cartazes. Em outra atividade, através da paródia e da adequação de 

linguagem, os discentes também brincaram com o universo das capas de revista (nicho x 

conteúdo). 

Tais experiências permitiram aos alunos evidenciarem a pluralidade, a polifonia, a 

complexidade das linguagens postas em circulação social, bem como a potência do signo em 

construir sentidos.  

 

Considerações finais 

 

Com base nas experiências mencionadas e nos apontamentos de Morin (2000), para o 

qual é papel da educação conservar a ideia de unidade da espécie humana, observou-se que, 

quanto mais os jovens estavam envolvidos no processo de (re)elaboração do itinerário de 

investigação, mais se aparentavam felizes, participativos autônomos, críticos, criativos, 

solidários uns com os outros, livres para se expressarem e co-responsáveis com a criação de 

ecossistemas comunicativos abertos e democráticos.  

Beatriz Thomaz de Paula, aluna do 1º ano, em depoimento, pontuou: “Estou há um ano 

no projeto Mundo Editado e nesse tempo cresci em termo de senso crítico e me tornei melhor 

entendedora do mundo. [...] Tive a oportunidade de mostrar minha opinião sobre assuntos que 

antes não conhecia e entender de perto como funciona o mundo editado.”. 

Em linhas gerais, as reflexões acerca das experiências/vivências no projeto O mundo 

editado permitiram observar que as leituras críticas e os produtos dessa investigação 

possibilitaram vislumbrar não apenas (inter)subjetividades, mas também a participação ativa 

dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, pois - através da abordagem baseada em 

problemas, os estudo de caso, as produções colaborativas, as análises de (cont)textos, as 

traduções e as simulações – os estudantes defrontaram-se com os paradoxos, a provisoriedade 

do saber, os movimentos alineares e multidirecionais nos ecossistemas comunicativos, ao 

mesmo tempo em que se (trans)formaram em sujeitos ativos: aptos a lerem e confeccionarem 

produtos midiáticos. 
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LER EM VOZ ALTA OU LER EM SIÊNCIO? O TEMA DO ENSINO DA 

LEITURA NO DISCURSO PEDAGÓGICO PRODUZIDO NA DÉCADA DE 1930 

 

Rejane Rodrigues Almeida de Medeiros1 

 

Leitura em voz alta e leitura silenciosa em impressos pedagógicos 

 

O objetivo deste artigo é analisar o discurso pedagógico sobre o ensino da leitura em voz 

alta e silenciosa, contido em impressos destinados à formação de professores primários e 

secundaristas, publicados na década de 1930. A partir de conceitos, como enunciado, discurso, 

formação discursiva, saber, arqueologia e arquivo, sistematizados por Michel Foucault (2014), 

procura-se investigar como o saber sobre o ensino da leitura aparece em duas formações 

discursivas, e de que modo a leitura em voz alta é associada ao “tradicional”, e a leitura 

silenciosa, ao “moderno”, no discurso pedagógico da época. Os dados da análise foram 

extraídos dos livros Manual de califasia e arte de dizer: para uso das escolas normais e cursos 

de declamação, de Silveira Bueno, lançado em 1930, e O idioma nacional na escola 

secundária, de Antenor Nascentes, editado em 1935; e do artigo intitulado “Principais reformas 

modernas no ensino da leitura”, escrito por William S. Gray, e veiculado, em 1933, pela Revista 

de Educação, órgão da Diretoria Geral do Ensino do Estado de São Paulo. 

De um lado, agrupam-se na formação discursiva que defende a leitura em voz alta, os 

enunciados presentes em Manual de califasia e arte de dizer: para uso das escolas normais e 

cursos de declamação, de Silveira Bueno, e em O idioma nacional na escola secundária, de 

Antenor Nascentes. E, de outro, reúnem-se na formação discursiva que recomenda a leitura 

silenciosa, os enunciados do artigo “Principais reformas modernas no ensino da leitura”, escrito 

por William S. Gray. 

 

Leitura em voz alta ou “tradicional”: mecânica e intelectual 

 

Antenor Nascentes, em O idioma nacional, e Silveira Bueno, no Manual de califasia 

dividem a leitura em voz alta em três tipos: 1) leitura simples, 2) leitura expressiva e 3) 

recitação; sendo que, para Silveira Bueno, a leitura expressiva é a verdadeira leitura em voz 

alta: 

 
A leitura simples exige do leitor apenas a voz; a expressiva já requer algum 

jogo fisionômico; a recitação é inseparável do gesto (NASCENTES, 1935, p. 

54, grifo nosso). 

 

Em outra parte deste compêndio distinguimos três espécies de leituras: 1) a 

justa ou simples, à qual o leitor não oferece nenhuma contribuição da sua 

própria personalidade. Limita-se a pronunciar corretamente as palavras e nada 

mais.[...]. 2) A expressiva, única e verdadeira leitura, na qual a pessoa que lê, 

não só possui a correção da pronúncia, mas dá ao trabalho oral, uma 

interpretação toda sua, segundo a maneira própria de compreender as ideias e 

de expressar os sentimentos. 3) a leitura rítmica, isto é, a perfeita recitação. 

[...] (SILVEIRA BUENO, 1930, p. 171, itálicos do autor). 

 

                                                           
1 UFSCar – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil. Bolsita da Capes. E-mail: 

rejanealmeidademedeiros@yahoo.com.br. 

mailto:rejanealmeidademedeiros@yahoo.com.br
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De acordo com esses autores, para que a leitura expressiva seja realizada com perfeição, 

exigem-se alguns exercícios: primeiramente, o leitor deve exercitar-se em voz baixa, em seguida, 

em voz média, para, enfim, ler em voz alta. Durante o exercício de ler em voz baixa, deve-se 

observar a pronúncia correta das palavras, buscar compreender todos os vocábulos, respeitar a 

pontuação2 e as pausas, conferir ritmo aos períodos, controlando a respiração, e “assenhorear-se dos 

pensamentos e dos sentimentos de maneira que possam ser bem interpretados” (SILVEIRA 

BUENO, 1930, p. 93). No exercício de ler em voz média, deve-se apenas “pronunciar bem, 

articulando corretamente, e respirar”, sem se preocupar “nem com o sentido da leitura, nem com as 

flexões da voz, nem com a pontuação” (SILVEIRA BUENO, 1930, p. 93-94). Já na leitura em voz 

alta ou expressiva, que é a “única e verdadeira leitura”, o leitor, tendo se assenhoreado das ideias e 

dos sentimentos do autor, procura dar-lhes a devida expressão: 

 
Temos agora que penetrar as ideias e assenhorear-nos dos sentimentos do 

autor para, fazendo-os nossos, dar-lhes a expressão devida e adequada. A 

inteligência, pois, vai trabalhar e a sensibilidade atuará também. A voz deverá 

flexionar-se repetida e frequentemente, sendo necessária maior perfeição 

respiratória [...] (SILVEIRA BUENO, 1930, p. 95). 

 

Os enunciados que definem a leitura expressiva no Manual de califasia e em O idioma 

nacional sofreram acúmulos de enunciados antecedentes, que foram produzidos ao longo da 

História, sobre essa prática de leitura. Antenor Nascentes, retoma Ernest Legouvé, autor da obra 

francesa L’art de la lecture (cf. LEGOUVÉ, 1877, p. 71-72), elaborada em 1877 para uso das 

escolas normais superiores da França: 

 
Legouvé divide a arte da leitura em duas partes: uma, que é material, o 

mecanismo, e compreende a emissão da voz, a respiração, a pronúncia, a 

articulação e a pontuação, e outra, a intelectual (NASCENTES, 1935, p. 52). 

 

Entretanto, enunciados sobre a leitura em voz alta, que muito se assemelham àqueles 

presentes nas obras de Antenor Nascentes e Silveira Bueno, encontravam-se já na primeira 

gramática grega, a Arte da gramática, de Dionísio Trácio, produzida entre os séculos II e I a. 

C. A “leitura exata (em voz alta), com a devida atenção à prosódia” perfazia um dos âmbitos 

dos estudos gramaticais (ROBINS, 1983, p. 25); visto que à época em que o tratado gramatical 

grego fora elaborado, a gramática fazia parte de um esquema mais amplo de estudos 

propedêuticos para a leitura e compreensão da literatura grega clássica. Segundo a Arte da 

gramática, a leitura em voz alta, que abrange o gesto, a prosódia e a pronúncia das palavras, 

deveria ser observada de maneira tal que o sentido do poema ou da prosa se revelasse de acordo 

com o gênero do texto lido (cf. DIONÍSIO TRÁCIO, 2002, p. 36-37). 

Na Antiguidade, a leitura em voz alta predominou sobre a leitura silenciosa, desde a 

Grécia arcaica. Conforme Svenbro (1998, p. 51-57), nesse tipo de leitura, o ouvinte não poderia 

se enganar sobre a relação fidedigna existente entre o que estava escrito no texto e o que era 

oralizado. Para isso, seria necessário o engajamento do leitor, o qual cederia ao texto seu 

aparelho vocal e seu corpo, unindo-se a ele pelo tempo de uma leitura. 

                                                           
2 Silveira Bueno difere pontuação oral de pontual escrita: “Há muita diferença entre a pontuação escrita e a 

pontuação oral. A primeira obedece às regras da gramática, separando circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, 

orações intercaladas, oposições, etc. A segunda é marcada pelo ouvido, regularizada pelos sentimentos que 

devemos fazer ressaltar, pelas ideias que temos que colocar em maior relevo. Aquela é para os olhos; esta, para os 

ouvidos” (SILVEIRA BUENO, 1930, p. 95-96). 
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Na gramática de Dionísio Trácio, as recomendações quanto aos modos adequados de ler 

demonstram uma preocupação em garantir que a intenção expressa na obra seja transmitida 

pelo leitor, de modo a tornar evidentes as qualidades dos poetas. Essa representação da leitura 

em voz alta se aproxima muito daquela observada em Silveira Bueno, quando este assevera 

que, durante a leitura expressiva, o leitor deve “assenhorear-[se] dos sentimentos do autor para, 

fazendo-os [seus], dar-lhes a expressão devida e adequada” (SILVEIRA BUENO, 1930, p. 95).  

Desse modo, a formação discursiva na qual se inscrevem o Manual de califasia e arte de 

dizer: para uso das escolas normais e cursos de declamação e O idioma nacional na escola 

secundária, ao se caracterizar pelo acúmulo de enunciados antecedentes no arquivo da História 

sobre a leitura em voz alta, filia-se a uma longa tradição sobre essa prática de leitura, que 

remonta à Grécia Antiga. As representações da leitura oralizada expressas nos livros de Antenor 

Nascentes e de Silveira Bueno ligam-se a uma rede de memória em que o ato de ler em voz alta 

se divide em duas partes, uma mecânica e outra intelectual. 

 

Leitura silenciosa ou “moderna”: focalização no conteúdo para um fim 

 

Enquanto eram publicados, na década de 1930, os livros Manual de califasia e arte de 

dizer e O idioma nacional na escola secundária, cujos enunciados enfatizavam a leitura em voz 

alta, circulavam no Brasil outros enunciados sobre o ensino da leitura, também dirigidos a 

professores, que, amparados em estudos sobre fisiologia da leitura, psicologia infantil e 

sociologia, produzidos na Europa e nos Estados Unidos desde o início do século XX, criticavam 

o ensino da leitura em voz alta, e sugeriam a introdução do ensino da leitura silenciosa nas 

práticas escolares (cf. Vidal, 2001, p. 91-92). Assim, William Gray, pedagogo norte americano, 

escrevia em seu artigo “Principais reformas modernas no ensino da leitura” publicado 

primeiramente em 1929 e reeditado em 1933, pela Revista de Educação: 

 
As modernas reformas na leitura baseiam-se no fato de que a interpretação 

inteligente constitui um objetivo de maior importância. [...] Investigações 

recentes fazem ver que as crianças e os adultos leem primordialmente para 

obtenção de conhecimentos, para conseguir auxílio na solução de problemas, 

para satisfazer o interesse e a curiosidade e para conseguir prazer durante as 

horas vagas. Na consecução destes fins e muitos outros o leitor precisa dirigir 

a sua atenção primordialmente para o conteúdo, precisa pensar claramente à 

medida que lê, e precisa acomodar a sua velocidade no ler ao fim visado. De 

maneira muito geral a leitura é um processo de raciocínio correto que é 

estimulado e orientado pelas impressões recebidas dos símbolos impressos 

(GRAY, 1933, p. 42-43). 

 

Definida como “um processo de raciocínio correto que é estimulado e orientado pelas 

impressões recebidas dos símbolos impressos”, a leitura silenciosa passa a ser a mais recomendada, 

segundo Gray (1933, p. 42-43), pelo fato de atender, de modo mais eficiente do que a leitura em 

voz alta, às necessidades psicológicas e sociais do indivíduo. Conforme o pedagogo, o ato de ler 

em silêncio possibilitaria uma focalização maior no conteúdo, pois o leitor poderia “pensar 

claramente à medida que lê”, acomodando “a sua velocidade no ler ao fim visado”. 

Esses enunciados, que recomendam a introdução do ensino da leitura silenciosa, em 

substituição à leitura em voz alta, nas classes, embasando-se em conhecimentos científicos, 

representam uma ruptura com a tradição. De acordo com Vidal (2007, p. 340), para Gray, a leitura 

silenciosa valorizava o conteúdo, em contraponto à leitura em voz alta, que enfatizava a forma. 
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Leitura silenciosa e leitura em voz alta: relação polêmica  

 

As críticas feitas por Gray ao ensino da leitura em voz alta, assim como outras críticas 

emitidas por outros educadores e intelectuais comprometidos com ideais da Escola Nova, como 

Lourenço Filho, por exemplo (cf. VIDAL, 2011, p. 506), não se deram em uma situação livre 

de polêmicas com a formação discursiva que defendia a leitura em voz alta. No Manual de 

califasia e arte de dizer, Silveira Bueno, em uma possível resposta a essas críticas, afirma que, 

diferentemente do que acreditavam os intelectuais e pedagogos escolanovistas, a leitura em voz 

alta não se constituía como mera repetição maquinal das palavras de um trecho qualquer: 

 
[...] Até agora ainda não se convenceram os nossos intelectuais e pedagogos 

da suma importância deste exercício escolar. Julgam todos que leitura é esse 

fastidioso enche tempo das escolas primárias, nas quais o professor faz que os 

alunos repitam maquinalmente, sem entendimento algum, sem pronúncia 

certa, sem prosódia correta, as palavras de um trecho qualquer, não para que 

os discípulos aprendam, mas para que se passe o tempo. Isto nunca foi leitura 

(SILVEIRA BUENO, 1930, p. 91). 

 

Por outro lado, a assimilação, ainda que tímida, de enunciados da formação discursiva que 

preconizava a leitura silenciosa, também ocorria por parte dos defensores da leitura em voz alta. 

Assim, Antenor Nascentes, apesar de enfatizar a leitura em voz alta na sala de aula, e de relegar a 

leitura silenciosa a ambientes externos à escola, como a casa ou o bonde, incorporava os estudos de 

fisiologia da leitura e de sociologia, difundidos pela Escola Nova, ao admitir que a leitura é uma 

“educação da vista”, e que a leitura silenciosa é importante na aquisição de conhecimento: 

 
[...] a leitura silenciosa, que vai ser o grande instrumento de aquisição de 

conhecimentos. 

[...] Continuou a educação da vista (o aluno leu o texto correto) [...] 

[...] Além desta leitura em aula, cumpre sempre recomendar a leitura 

silenciosa de casa, de bonde (NASCENTES, 1935, p. 66, 73). 

 

As duas formações discursivas, a que defende a leitura em voz alta e a que recomenda a 

leitura silenciosa, compõem, ao mesmo tempo, o domínio associado, ou campo adjacente, uma 

da outra; na medida em que, ao tratar do mesmo tema, travam uma batalha na constituição de 

um saber, o ensino da leitura, dentro do discurso pedagógico, por meio de jogos enunciativos, 

que questionam afirmações, reafirmam ideias, ou mesmo incorporam noções, sobre a leitura 

em voz alta e a leitura silenciosa. 
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QUANDO A LEITURA PUNGE 

 

Maximiano Martins de Meireles1 

 

Este texto, na forma de um ensaio, decorre das minhas reflexões para a construção da tese 

de doutorado cujo objeto de estudo diz respeito às experiências sensíveis de leitura. As 

experiências sensíveis de leitura são acontecimentos, vivências, fragmentos, pontos - que 

marcam, afetam e constituem o sujeito na sua relação com o texto.  

O ato de pensar/ler é aqui abordado a partir da perspectiva do saber-sensível, no sentido 

de ruptura com modelo de saber-razão instituído pela ciência moderna, cujos pressupostos 

apartam a mente do corpo, o sujeito do conhecimento, a subjetividade da objetividade. Nesse 

movimento de ruptura, entende-se que “produzir sentido, interpretar a significância, não é uma 

atividade puramente cognitiva, ou mesmo intelectual ou cerebral, é o corpo, esse laço de nossas 

sensibilidades, que significa, que interpreta” (DUARTE, 2000, p. 136). Do mesmo modo, o 

pensar não significa apenas raciocinar, calcular ou argumentar, mas dar sentidos ao que somos, 

ao que nos acontece (LARROSA, 2002).  

Interessa-me pensar a constituição leitora como um processo que envolve sentidos, 

memórias, acontecimentos e afetos, demarcando trânsitos e deslocamentos entre o texto lido e 

o contexto do sujeito, entre a experiência provocada pelo texto e a própria experiência do leitor-

professor. Neste percurso, algumas perguntas emergem: na contemporaneidade, qual o lugar da 

experiência, da subjetividade, do estético, do devaneio? No cenário contemporâneo, marcado 

pelo excesso da informação e da opinião, do pragmatismo, da falta de tempo, do excesso de 

trabalho, que experiências sensíveis de leitura são possíveis? Como a leitura se articula à vida 

e à existência?  

 A leitura – leia-se a constituição do leitor – é entendida para além de um ato racional, 

meramente cognitivo, ou de apropriação teórica e conceitual; para além de um modo de vida 

contemporâneo – prático e utilitarista - que dá visibilidade à informação. A perspectiva é 

ampliar a noção de leitura centrada num processo lógico-formal de compreensão e 

interpretação, para dar vazão ao percurso subjetivo e singular do leitor, pela via do saber, da 

narrativa, da sensibilidade.  

A leitura enquanto experiência está para além da noção de aquisição, de informação ou 

de acumulação. Está para além da perspectiva de um exercício cultural ou pedagógico, ou do 

ócio. Centra-se na subjetividade do leitor: o leitor está aberto em sua relação com o texto, vai 

ao encontro do texto, deixa se afetar, transformar-se. No ato de ler, a vida se inscreve: ou seja, 

o leitor põe em jogo processos autobiográficos que contribuem para significar o próprio texto 

ou mesmo ressignificar o vivido.  

 
Na leitura como experiência de formação deixamo-nos afectar (afectos) pela 

vivência que o texto nos dá através da sua abertura: trazemos para a nossa vida 

uma alteridade que nos interpela, transformando-nos em escritores e leitores 

na nossa existência; (re)escrevendo a vida (autobiografando-nos), fazendo 

obra mediante fracturas e transgressão dos modelos imobilizantes no interior 

dos quais quotidianamente vivemos. Transformando-se pela leitura, os 

sujeitos abrem-se à transformação do mundo, à sua própria configuração 

estética (CARLOS, 2009, p. 150).  
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A leitura seria, nesse contexto, um meio, uma possibilidade formativa para o sujeito 

pensar e sentir por si mesmo, de maneira mais singular e autoral; ou ainda como espaço de 

formação e transformação das sensibilidades, um encontro consigo mesmo, com a alteridade 

que o constitui (LARROSA, 2011). O sensível na formação leitora pode se caracterizar, nesse 

contexto, como uma forma de resistência ao excesso de informação e contra o desperdício da 

experiência que constituiu a modernidade.  

Cabe ressaltar que a leitura enquanto experiência sensível não se dá em todas as formas 

e atos de ler, até porque a leitura consiste numa atividade com várias facetas - leitura como 

decodificação; prática social; ação política do homem sobre o mundo; forma de gestualidade; 

forma de sabedoria; método; atividade prazerosa; refúgio; atividade densa de sentidos; leitura 

como experiência (CARLOS, 2009). É, portanto, complexa, plural e se desenvolve em várias 

direções (MANCINI, 2013). Sendo assim, as experiências sensíveis de leitura não configuram 

todo o processo de formação do leitor, mas é parte constitutiva da sua subjetividade leitora, 

potencializadora do devaneio, do pensamento autoral, da sensibilidade.  

A perspectiva de investigar como o sensível constitui e afeta o leitor-professor remete ao 

Elogio da Razão Sensível (MAFFESOLI, 1998) no sentido de um paradigma de ciência que 

agrega a sensibilidade, o cotidiano, a narrativa, a metáfora e o imaginário. O leitor, numa 

relação mais livre, mais sensível e subjetivamente implicado com o texto, pode encontrar 

possibilidades de voar fora da asa: ou seja, de escapar ao enclausuramento das fórmulas 

prontas. Isso seria, no dizer de Maffesoli (1998, p. 29), “um pensamento que permite entrever 

a emoção, o sofrimento, o cômico, que é o próprio de uma vida que não se reconhece no 

esquema, preestabelecido, de um racionalismo de encomenda.”  

Isso remete à perspectiva do estético: um olhar poético que permite transver a realidade, 

ou seja, redescobrir e construir novas visões e versões das coisas (JAUSS, 1994). Desse modo, 

as coisas são reinterpretadas através da experiência estética e nomeadas em outras palavras, 

palavras criadoras, poéticas. Este olhar estético e poético produz estranhamentos, abre brechas 

por onde emergem sentidos múltiplos e inventivos sobre a realidade (RODRIGUEZ, 2012) e, 

no caso, sobre o próprio texto lido. O leitor, nesse contexto, implica-se cada vez mais no texto, 

dada a influência que o texto exerce sobre ele, produzindo fissuras e potencializando a 

experiência estética (CORDEIRO, 2003). Assim, a leitura se mostra como experiência da 

singularidade e da pluralidade, como abertura ao desconhecido, ao acontecimento estético da 

existência (LARROSA, 2011), processo nem sempre possível de racionalizar, ou seja, de deixar 

de fora emoções, memórias e devaneios.  

O devaneio, na perspectiva de Bachelard (2009), seria esse gesto de voar fora do real, de 

sair da rotineira noção de tempo e realidade, de suspender as certezas e de se deslocar para 

outras dimensões afetivas, temporais e imaginárias. Esses movimentos podem potencializar o 

aprofundamento da própria existência, no modo como a leitura repercute na constituição do 

sujeito e nas ressonâncias que produz na reinvenção de si e da realidade.  

O devaneio seria essa possibilidade de poetizar a vida, de ganhar a doçura do viver. 

Doçura, lentidão, paz, usando as próprias palavras de Bachelard (2009). O livro, ou a leitura 

literária, por exemplo, nos permite uma multiplicidade de viagens, ajuda-nos a habitar o mundo, 

o mundo da felicidade, do sonho. Mas não só isso: insere-nos na estética da angústia, pois ao 

ler um romance, por vezes, a gente sofre, espera, compadece. Um sujeito cindido pelo que lê, 

pelo que sente. Um leitor sensível (BACHELARD, 2009).  

Em a Câmara Clara, Barthes (2012) mostra que sua relação com o texto, neste caso a 

fotografia, é marcada por uma pulsão de sentimentos, uma experiência sensível no meu ver: 

pequenos júbilos, desejo, nostalgia, luto, repulsa, aversão, irritação. Sua perspectiva de análise 

da Fotografia se dá nesse sentido: “eu só me interessava pela Fotografia por ‘sentimento’; eu 
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queria aprofundá-la não como uma questão (um tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, 

portanto noto, olho e penso” (BARTHES, 2012, p. 28).  

Assim, se a fotografia o interessa porque lhe provoca um sentimento, uma aventura, uma 

animação, por exemplo, ele se deixa atrair, olha em posição de existência. A força do afeto: 

quando a fotografia funda a copresença de elementos descontínuos, heterogêneos, o que 

provoca vastidão, emoção, ferida. Para além do studium, o punctum. Sobre isso, o autor relata: 

 
É pelo studium que me interesso por muitas fotografias, quer as receba como 

testemunhos políticos, quer as aprecie como bons quadros históricos: pois é 

culturalmente (essa conotação está presente no studium), que participo das 

figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, das ações. O segundo elemento vem 

quebrar (ou escandir) o studium. Dessa vez não sou eu quem vou buscá-lo [...] é 

ele que parte da cena, como uma flecha, e vem me transpassar. Em latim existe 

uma palavra para designar essa ferida. Essa picada, essa marca feita por um 

instrumento pontudo; essa palavra me serviria em especial na medida em que 

remete também à ideia de pontuação e em que as fotos de que falo são, de fato, 

como que pontuadas, às vezes até mesmo mosqueadas, com esses pontos 

sensíveis; essas marcas, essas feridas, são precisamente pontos. Esse segundo 

elemento que vem contrariar o studium chamarei então punctum; pois punctum é 

também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também 

lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas 

também me mortifica, me fere) (BARTHES, 2012, p. 31). 

 

Numa transposição ao objeto de estudo desta tese, parece-me apropriado o seguinte 

argumento: na sociedade marcada por uma concepção moderna, um pensamento racional, a 

formação do leitor, ou seja, a relação que sujeito estabelece com o ato de ler, está centrada, na 

maioria das vezes, no studium: o estudo, o conteúdo, a informação do texto. Há, portanto, pouca 

atenção ao punctum, ao detalhe, aquilo que punge.  

A leitura na perspectiva do punctum, termo que tomo emprestado de Barthes (2012), seria 

essa experiência sensível: quando um detalhe do texto se faz atravessamento, quando um ponto 

me atrai, abre uma ferida, dilacera, pulsa-dor. Quando há uma entrega. Ou ainda: um detalhe 

conquista toda a leitura, há interesse, fulguração, espanto.  
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MENINAS NÃO ACREDITAM EM PRINCESAS NEGRAS 

 

Petronilha Alice Almeida Meirelles1 

 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de 

sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 

amar”. 

 (Nelson Mandela) 

 

A História da Cultura Afro-Brasileira Africana e de suma importância que seja trabalhada 

nas escolas no Ensino Fundamental, Ensino Médio e Universidades. Na grade curricular a 

temática da história e da cultura afro-brasileira deveria ser incluída nos cursos superiores. São 

locais em que estão presente a diversidade de cor, religião e culturas adversas. É nesse contexto 

que os indivíduos devem ser preparados para o exercício de cidadania, critica e participativa. 

De acordo com os PCNs: 

 
O cotidiano da escola permite viver algo da beleza da criação cultural humana 

em sua diversidade e multiplicidade. Partilhar um cotidiano onde o simples 

“olhar-se” permite a constatação de que são todos diferentes traz a consciência 

de que cada pessoa é única e, exatamente por essa singularidade, insubstituível 

(PCN, 2001, p. 53). 

 

Ao olhar para os habitantes do nosso país é possível notar claramente as raízes da beleza 

afrodescendente em cada rosto associada pela cor da pele e aos cabelos crespos. Entretanto, 

essas raízes são renegadas pelos próprios indivíduos. Logo, se a temática não for valorizada 

perde-se ao meio do preconceito latente em nossa sociedade, sendo simplesmente 

desvalorizada. 

Nesta perspectiva, construíram-se questões que nortearam este trabalho: 

 

 Por que as meninas não acreditam em uma realeza africana? 

 Qual deve ser a ação dos professores para resolverem os impasses de preconceito que surgem 

no âmbito escolar? 

 

Histórias verdadeiras da cultura africana são às vezes tomadas como inverdades para as 

crianças, como exemplo, a realeza das princesas africanas. Elas tomam como referencial 

verdadeiro de princesas as europeias, as americanas, e as princesas dos contos de fadas 

ilustradas pela Disney. Além disso, de um modo geral, mulheres, negros e indígenas são 

desprovidos de autenticidade, ou seja, são apresentados caricatos na maioria dos livros didáticos 

e literatura infanto-juvenil. Motta (2002) explica: 

 
Sabemos que o livro didático é o principal instrumento ideológico da escola. 

A criança não vê nele seu cotidiano representado, mas muitas vezes percebe a 

ausência de pessoas negras representadas ou ocupando posições subalternas. 

Isso resulta em uma sensação de estranheza, podendo levar a criança negra a 
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autodepreciação, e a construção de uma autoimagem negativa (SOUZA, 
MOTTA, 2002, p. 44). 

 

Atualmente, algumas editoras atentam um pouco mais para as imagens, entretanto, ainda 

a figura do branco prevalece em comerciais infantis, de escolas, de alimentos entre outros. 

Percebe-se perfeitamente que quando a imagem do negro aparece é apenas uma forma de 

ocultar o preconceito, pois a do branco tem sempre maior destaque. 

Ainda sobre livros didáticos e de literatura infanto-juvenil Silva (2008) comenta, 

 
A inviabilização do negro, a difusão de um imaginário negativo em relação ao 

negro dos significados positivos em relação aos brancos é estratégia de discurso 

racista observada como forma de discriminação no interior das escolas, via livros 

didáticos e literatura Infantojuvenil [...] (SILVA, 2008, p. 95). 

 

De acordo com Miranda (2012, p. 17): “A interpretação do passado, sob o olhar crítico 

do presente, e a articulação – em um único espaço textual- de fatos considerados verídicos e 

fictícios desestabilizam o conceito de história [...] 

A História da Literatura Africana é riquíssima. Ela é muito importante para quebrar 

paradigmas e despertar nos aprendentes os valores culturais, levantando assim, a autoestima 

dos afrodescendentes. Os contos africanos possuem um valor inegável para trabalhar os 

conteúdos curriculares determinados pela Lei.  

Embora o Governo Federal através da Lei 10.639 / 2003, veja uma tentativa para reparar os 

erros cometidos em outrora, e que até hoje permanecem enraizados através das gerações causando 

tanto preconceito e desigualdades sociais e raciais entre as pessoas afrodescendentes são poucas as 

escolas que a cumprem, e quando o fazem é somente para comemorar o Dia da Libertação dos 

Escravos e Dia da Consciência Negra. Mas só isso não basta. Entende-se que o assunto é para ser 

trabalhado o ano inteiro através da interdisciplinaridade, e não, somente nas aulas de História. Além 

disso, muitos livros de literaturas africanas chegam às escolas e são engavetados.  

Entende-se que é função do professor quebrar paradigmas dos muitos tempos passados 

de preconceito. Retomando aos PCNs (2001), 

 
Aqui se coloca a sensibilidade em relação ao outro. Compreender que aquele 

que é alvo de discriminação sofre de fato, e de maneira profunda, é condição 

para que o professor, em sala de aula, poça escutar até o que não foi dito. 

Como a história do preconceito é muito antiga, muitos dos grupos vítimas de 

discriminação desenvolveram um medo profundo e uma cautela permanente 

como reação. O professor precisa saber que a dor do grito silenciado é mais 

forte que a dor pronunciada (PCN, 2001, p. 55). 

 

Por que não pode haver princesas negras? Somos crias da miscigenação racial. O Brasil 

precisa lutar para que o racismo fique no passado. A diversidade é a cara do país, mas os padrões 

de beleza ditam as normas e a inferioridade que recai sobre a negritude, embora muitos tabus 

tenham sido vencidos. Concordando com Coll (2000, p. 322), “os valores dão sentido, orienta 

e possibilita a tomada de decisões, representação subjetiva de mundo”. O teórico esclarece que 

são os valores que exemplificam e estabelecem as normas para que tudo se volte para o bem 

estar da sociedade.  

Tomando como exemplo, os adágios populares: “Mulher negra é para trabalhar, mulata 

para fornicar e branca para casar”; “Negro quando não suja na entrada borra na saída” 

percebemos que a sociedade inferioriza a negritude por décadas.  
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Apurando o olhar para as mulheres do nosso Brasil, poderemos descobrir esplendorosas 

Cinderelas, Brancas de Neves, Rapunzéis, Belas, Belas Adormecidas entre tantas, cobertas pela 

beleza da afrodescendência, mas elas duvidam do seu valor, valorizando a beleza oposta. 

O estudo foi fundamentado nas ideias e concepções de autores como: Motta (2002), Coll 

(2000), Abramowicz (2006), Candau (2005) entre outros. 

 

Desenvolvimento 

 

A educação é fator prepotente no processo de formação de qualquer sociedade, e a escola, 

por sua vez, enquanto instituição educativa desempenha um papel primordial no 

desenvolvimento de qualquer indivíduo e oferece perspectivas para a ampliação da cidadania 

de um povo, sendo cenário das diversas interações. 

Interagir com outras pessoas é fator indispensável da vida humana. Desde o nascimento 

a criança relaciona-se com seus semelhantes, sejam eles adultos ou crianças, formando assim, 

vínculos afetivos e sociais e é nesse contexto, que são influenciados pelos valores culturais. 

Em um projeto realizado na Escola Municipal João de Deus, situada na Praça Almeida 

Garret, S/Nº, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ. Observou-se a presença latente da 

discriminação racial, por parte de crianças na faixa de oito a doze anos de idade, que mesmo 

afrodescendentes mostravam seu lado preconceituoso, não aceitando sua cor e declarando-se 

brancas e discriminando as demais que possuíam a cor da pele mais negra.  

As meninas brancas e afrodescendentes não acreditavam em princesas e príncipes negros, 

estas renegavam suas próprias origens declarando-se brancas, quando na verdade eram negras 

ou pardas. Estes alunos faziam parte do projeto do OBEDUC/INEP de contadores de histórias. 

Aproveitando o projeto de contação de histórias, buscou-se um modo de minimizar os 

preconceitos latentes no âmbito escolar. Recorreu-se aos contos da literatura africana para 

leitura, contação e dramatização. Dramatizou-se de início O casamento da princesa de Celso 

Sisto, A menina do laço de fita de Ana Maria Machado. Gosto de África: histórias de lá e daqui 

de Joel Rufino dos Santos, Dois fios de Pep Molist entre outros. De acordo com Eco (2006, p. 

93) “[...] Da mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à 

infinidade de coisas que aconteceram, estão acontecendo, ou vão acontecer no mundo real [...]”. 

Assim era possível traspor o imaginário para o real. 

Também, as turmas conheceram a realeza africana entre elas a Princesa Akosua Busia da 

Família Real de Wenchi, a Princesa Elizabeth Bagaaya de Toro, a Princesa Ângela de 

Liechtenstein e suas respectivas histórias através de vídeos, pois ao ver, torna mais convincente 

o fato. Apresentou-se tanto as diferenças étnicas raciais como as culturais com o objetivo de 

que através dos fatos vivenciados pelas personalidades da vida real, percebessem que existem 

mulheres negras belas com histórias de vida de superação, capazes de provocar paixões, ou 

seja, verdadeiros contos de fadas da realidade africana. 

Para Anete Abramowicz (2006, p12) “diversidade pode significar variedade, diferença e 

multiplicidade. A diferença é qualidade do que é diferente; o que distingue uma coisa de outra, a 

falta de igualdade ou de semelhança”. Assim, é possível afirmar que as diversidades são múltiplas. 

Mostrar a diversidade cultural existente no Brasil através de aulas enunciadas, não é 

suficiente para convencer sobre os preconceitos latentes de crianças, jovens e adultos. É preciso 

criar projetos, reescrever, reestruturar as certezas. É preciso pontuar que a igualdade é diferença 

não é a mesma coisa. Como pontua Candau: 

 
Não se deve contrapor igualdade a diferença. De fato, a igualdade não está 

oposta à diferença, e sim à desigualdade, e diferença não se opõe à igualdade, 
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e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade, a sempre o 

“mesmo”, à mesmice, (CANDAU, 2005, p. 19). 

 

Em um universo em que se pretende provar que todos têm seu valor de destaque é preciso 

mostrar através de projetos teatrais que o negro pode ser o branco, como por exemplo, os contos de 

fadas em que todas as figuras do bem são dotadas da beleza da pele alva e esbeltas Em uma releitura 

os personagens trocavam de cor, fadinhas e rainhas negras, ogros belos ganhavam nova roupagem. 

O intuito era de provocar uma discussão entre os alunos. Uma Rapunzel com a sua beleza 

afrodescendente tinha cabelos crespos e curtos. Para atender as ordens da suposta mãe, a 

princesa jogava uma corda, sendo que o príncipe negro conseguiu subir no castelo e salvar a 

princesa. Um príncipe negro para uma Cinderela branca pode-se perfeitamente inverter os 

valores. O branco pode ser o escravo, o empregado da rainha sem que perca o seu valor. 

Percebeu-se que as histórias estavam surtindo efeito, colocou-se uma dramatização para 

cada mês. 

Os questionamentos de alunos eram imediatos. Muitos se negavam a participar da 

dramatização, sendo preciso levá-los ao convencimento. Muitas perguntas: “Por que Rapunzel 

é a G? Ela é preta”. “Não existe princesa negra!”; “Não quero ser a Branca de Neve, porque 

L é o príncipe, ele é negro!”; “Príncipe tem que ser o F que é branco de olhos verdes”; “Não 

quero ser príncipe, nunca vi princesa negra! Ela é feia!;“ Está maluca professora”? A Fada 

Sininho é branca!”; Risos...”Pinóquio é branco!”. “A M é gorda e preta, as princesas não são 

assim!”. Diante da fala dos discentes tornava-se possível levá-los ao debate e reflexão crítica. 

Explicava-se que preconceito é crime. Que todos possuem os mesmos direitos, que os 

contos de fadas foram escritos em épocas passadas, que as princesas da Disney não são reais, 

mas mesmo assim, era muito difícil convencer as crianças, pois eram vítimas de uma sociedade 

preconceituosa, que até hoje não consegue livrar-se do passado secular.  

Com o andamento do projeto foi percebido que a discriminação diminuía paulatinamente, 

aceitavam sem reclamar a inversão dos papéis e o “bullying” foi acabando na escola, pois durante 

as encenações todos assistiam, inclusive os responsáveis. Os visionamentos sobre questões étnicas 

raciais eram para todos, inclusive os pais. 

O projeto intitulado Por que as meninas não acreditam em princesas negras? foi 

desenvolvido ao longo de oito meses com culminância no Dia da Consciência Negra, em que 

cada turma apresentou números de danças ligados a herança africana, houve um show de 

capoeira com o Grupo de Capoeira do Contramestre do Jagunço e outros.  

Propiciar aos alunos um repensar sobre as desigualdades étnicas raciais e outras pode 

constituir-se para os mesmos um subsídio de reflexão sobre atitudes preconceituosas, 

favorecendo assim, a formação da autocritica e o julgamento de suas ações, para que possa 

tornar-se cada dia melhor em relação ao seu próximo. 

 

Considerações finais 

 

Diante do exposto, concluiu-se que existe preocupação com o preconceito na escola, 

comentando o ocorrido entre meninas negras e pardas, bem como a discussão sobre o racismo 

com a intenção de minimizá-lo no âmbito escolar e consequentemente na sociedade. 

O professor enquanto agente formador dos processos de aprendizagem torna-se 

responsável na mediação das relações entre alunos para amenizar conflitos e tensões sejam elas 

de qualquer ordem.  

É sabido que se trata de um assunto polêmico que exige muitos estudos. O feito na escola 

fica como sugestão de trabalho para o Ensino Fundamental. 
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Não houve a pretensão de acabar com os problemas étnicos raciais, pois são de ordem 

social. Nesse interim, cabe aos professores zelar pelo bom convívio entre os alunos de diferentes 

etnias. O estudo não foi dado como concluído, pois a cada momento surgem casos levam a 

novos questionamentos.  
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA SALA DE AULA: UMA POSSIBILIDADE 

DE ENSINO INTER/TRANSDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DO LEITOR 

LITERÁRIO 

 

Valdivina Telia Rosa de Melian1 

 

Introdução 

   

A literatura, segundo Cândido (1995), deixa mais humanizado quem dela faz uso e 

também alarga o conhecimento. Percebemos pelas leituras realizadas, que a pessoa que pratica 

leituras literárias, tem possibilidades de ter uma compreensão melhor de si e do outro, ou seja, 

exerce a alteridade, torna-se uma pessoa mais sensível e melhor. A literatura com seu caráter 

ficcional, polifônico e inter/ transdisciplinar forma parte do religamento entre os saberes, e a 

contação de histórias em sala de aulas, com sua transdisciplinaridade representa uma 

possibilidade para a formação do leitor literário. 

A contação de histórias, a literatura e escola são companheiras há muito tempo. As 

narrativas incorporaram à escrita, e assim essa simbiose em forma de triângulo continua até 

nossos dias. Como demonstra Ariès (2012), as famílias procuraram morar próximas da escola 

para manterem seus filhos o mais próximo possível. 

Para falarmos sobre esta temática, que é a contação de histórias em sala de aula como 

uma possibilidade transdisciplinar na formação do leitor literário, se faz necessário 

discorrermos sobre, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

   

Interdisciplinaridade  

 

Interdisciplinaridade “consiste em utilizar os recursos de duas ou mais disciplinas para se 

construir uma representação adequada de uma situação” (JAPIASSU, 2006, p. 44). É possível 

inferir que se trata de um diálogo entre as disciplinas, no sentido de extinguir a dicotomia entre 

os saberes. Mas somente como caminho para busca de um conhecimento específico, não para 

ir além na construção de um outro saber. 

    

Transdisciplinaridade 

 

A transdisciplinaridade começa a partir do conceito de interdisciplinaridade, pois, “não 

existem fronteiras estanques, tudo dependerá da complexidade do problema que se quiser 

resolver e dos sujeitos que constituem o grupo de pesquisa e de ação” (SOMMERMAN, 2006, 

p. 66). Assim, temos que existe um movimento permanente entre a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, no sentido de evitar as barreiras, o estreitamento das visões e os bloqueios 

entre os saberes. Transdisciplinaridade fica entendido como um saber que atravessa as 

disciplinas, sem criar totalidade do saber, mas tornando o saber menos particular. 

 

Ensino de literatura e formação de leitor literário 

 

O ensino de literatura é importante porque desabrocha em nós os melhores sentimentos, 

pois é inspiração. Na visão de Cramer, a “literatura é um milagre e um prazer” (CRAMER, 
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2001, p. 123). É mais que palavra escrita, é som, imagem e melodia. A Literatura faz parte da 

vida, nos complementa. Segundo Cosson, a “literatura torna o mundo compreensível 

transformando sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente 

humanas” (COSSON, 2014, p. 17). Essa transformação citada pelo autor propicia ao leitor uma 

capacidade de compreensão dos sentidos de si e do outro. Assim, acreditamos que a formação 

do leitor literário, está intrinsecamente ligada à prática da leitura com sentido, e a contação de 

histórias propicia isso. 

 

A contação de histórias na formação do leitor literário 

  

A contação de histórias é uma arte milenar praticada pelas civilizações que antecederam 

a escrita, como forma de passar seus conhecimentos para a geração seguinte. A contação de 

histórias no século XVI era praticada para adultos e crianças. “Mesmo depois que a literatura 

passou a ser escrita, ainda prevaleceu a contação de histórias sendo praticada por alguns grupos, 

como por exemplo os cotteries, até o final do século XVIII” (ARIÈS, 2012, p. 73). O autor 

descreve a contação de histórias como sendo uma prática importante, e que por isso, era 

exercida para adultos também. A arte era praticada como entretenimento e informação. 

Para subsidiar nossa proposta de trabalho com contação de histórias, começaremos 

apresentando a orientação oficial, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim, “o trabalho 

com linguagem oral deve acontecer no interior de atividades significativas” (BRASIL, 1997, p. 

40) Lendo o documento, é possível observar que a prática da contação de histórias faz parte do 

aprendizado do aluno. É uma orientação para as práticas pedagógicas preestabelecidas. Na 

contação, o aluno aprende a ouvir, a raciocinar, articular um diálogo que poderá começar com 

a contadora de histórias e com os outros alunos. 

Segundo Coelho, “contar história é uma prática tão gratificante, que chega a produzir no 

narrador uma catarse dos conflitos mais íntimos” (COELHO, 1989, p. 52). Conforme a citação, 

o ato de contar história provoca emoções fortes no narrador, mas como em todo diálogo as 

emoções são sentidas simultaneamente, é uma troca entre o narrador e o interlocutor, no caso 

professor e aluno. Quando o aluno participa na escola de momentos de contação de histórias, 

ele percebe uma certa afetividade, um momento que lhe parece familiar, e, portanto, se 

descontrai e o aprendizado fica mais produtivo. Segundo Ferreira (2007), em sua belíssima Tese 

de Doutorado, a literatura em sala de aula é trabalhada como meio para o ensino pragmático e 

funcional, perdendo assim o seu sentido maior, por isso, a importância de aulas de literatura de 

forma mediada e transdisciplinar. 

Bakhtin (2014) nos esclarece sobre a relação da palavra e do sentido ideológico e afetivo. 

Para ele, as palavras são veículos de transmissão de enunciados que podem transmitir 

conhecimento, verdades ou mentiras, mas a pessoa só reage àquelas que despertam as emoções e o 

sentimento ideológico. “A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que 

despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida” (BAKHTIN, 2014, p. 98). 

Assim, a contação de histórias potencializa a construção do hábito da leitura. “Ouvir histórias e 

contá-las é o primeiro passo na formação de leitores, de pessoas para quem o “Era uma vez” institui 

uma nova atmosfera, um novo universo” (RITER, 2009, p. 67) Para o autor, a contação de história 

é um dos fatores determinantes para o aprendizado, para a formação do leitor literário. 

Observando outra leitura sobre a importância da oralidade da literatura no ensino, 

buscamos a visão de Lajolo e Zilberman, que apresenta a modalidade como forma alternativa 

para a contextualização do cotidiano infantil e juvenil no âmbito da escola. “Essa oralização do 

discurso nos textos para crianças torna-se bastante coerente com o projeto de trazer para as 
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histórias infantis o heterogêneo universo de crianças marginalizadas, de pobres, de índios. 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 151). A contação de história tem um cunho pedagógico, 

influencia na formação do caráter do sujeito ouvinte, no sentido da vivência com alteridade. A 

oralidade nas aulas de literatura é um instrumento de aprendizagem não só da leitura, mas 

também da contextualização, da regionalização, situando o aluno. É possível praticar a contação 

de histórias com vários gêneros literários.  

As práticas pedagógicas com literatura, envolvendo narração, a oralidade, segundo 

Coelho (2000) capta a atenção do alunado, independentemente da idade. O imaginário tem 

influência na realidade, no sentido de superação que a criança procura nos seus heróis ou mesmo 

realiza vinganças inconscientes, resolvendo conflitos interiores, dando respostas que não seria 

possível encontrar no meio em que vive. Nesse sentido, as práticas de leituras devem ser 

diversificadas, pois a escola contém uma heterogeneidade, vários olhares, e cada aluno tem sua 

própria história e maneira especial de aprender. 

Marina Colasanti ressalta que mesmo vivendo em uma época de transformações rápidas, 

é possível o diálogo com o mundo da fantasia, independentemente da idade. 

  
Nessa época de transformações rápidas, muda a realidade externa, mas a nossa 

realidade interior, feita de medos e fantasias, se mantém inalterada. E é com 

esta que dialogam as fadas, interagindo simbolicamente, em qualquer idade e 

em todos os tempos. (COLASANTI, 2006, p. 62) 

 

Conforme demonstrado pela autora, a ficção e a fantasia dialogam com o leitor ou 

ouvinte, interagindo, provocando uma reflexão. Esse dialogismo singular, que faz parte da 

literatura, tão importante para a organização de mundo das pessoas, representa um instrumento 

facilitador para o ensino e aprendizado da leitura literária. 

A contação de histórias não pode ser vista e analisada sob uma ótica de pensamento simplista. 

É preciso ser analisada sob a visão do pensamento complexo de Morin, (2008) pois no ato da 

contação de histórias estão envolvidos sentimentos como emoção, medo, raiva, que são 

transmitidos pelo professor e sentidos pelos alunos, que vão sendo afetados cada um em suas 

particularidades. É nesse sentido que consideramos que a contação de histórias pode ser 

transdisciplinar no ensino de literatura e na formação do leitor literário. Porque como já vimos, a 

literatura tem essa capacidade de dialogar e transitar pelas disciplinas, promovendo uma 

transformação no ensino e aprendizado. E é interdisciplinar porque é capaz de dialogar com 

qualquer disciplina e mesmo assim, se o professor preferir, ficar cada uma em seu nível de realidade. 

A contação de histórias é também uma recomendação de ordem médica, como veremos 

a seguir: 

  
A American Academy of Pediatric (AAP) divulgou em 2014 uma 

recomendação para que os pediatras promovam a leitura durante as consultas 

regulares desde a primeira infância até pelo menos o ingresso das crianças na 

pré-escola, inclusive com a oferta de livros infantis nos consultórios. Assim 

como a AAP a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) considera, entre as 

suas recomendações sobre promoção de saúde e prevenção de problemas, que 

o hábito de contar histórias para as crianças se constitui em uma das medidas 

mais importantes para seu desenvolvimento. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA, 2015, p. 24). 

 

D’Ambrosio ressalta que a “transdisciplinaridade, é transcultural, e que as reflexões 

transdisciplinares navegam por ideias vindas de todas as regiões do planeta, de tradições 
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culturais diferentes. ” (D’AMBROSIO, 1997, p. 09). Nessa esteira, é que concebemos a 

contação de histórias como sendo esse elo transdisciplinar entre o ensino de literatura e a 

formação do leitor literário. Contar histórias transcenderá a forma fixa de ensinar a ler. De 

acordo com Daniel Munduruku, “oralidade e literatura criaram uma simbiose tamanha incapaz 

de haver separação ou anulação de uma pela outra. Quero dizer com isso que a literatura não 

apaga a oralidade ou vice-versa. As duas se completam” (MUNDURUKU, 2014, p. 177).  

 

Conclusão 

  

Entendemos que a educação está vivendo um momento de transição, no qual os educadores 

estão buscando estratégias para suas práticas docentes, no sentido de formar alunos bem preparados.  

Assim, acreditamos que a literatura é o fenômeno que nos ajudará na formação de um 

leitor literário, que dialogará com todos os níveis dos textos, e que a contação de histórias é um 

forte aliada da literatura e da escola. Essa tríplice aliança é, ao nosso ver, um forte instrumento 

na construção do hábito de ler e na formação do cidadão crítico e ativo em seu meio social. 

Por fim, acreditamos que o ensino de literatura de forma mediada, pode influenciar o 

caráter do aluno, deixando-o mais resiliente, com capacidade de autoconhecimento que, por sua 

vez, influenciará na tolerância para com o diferente e também com as diversidades linguísticas 

e culturais. Serão mais criativos, mais curiosos e mais imaginativos. As histórias promoverão o 

diálogo, desenvolvendo também o vocabulário e a capacidade de serem ouvintes, enfim mais 

humanizados e transdisciplinares. 
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ALICE NUM PAÍS DE MARAVILHAS – RECONTOS ESCOLARES 
 

 Darlize T. de Mello1 

 Eliza Dias2  

 

Introdução 

 

O presente trabalho “Alice num país de maravilhas – recontos escolares” é composto por 

recontos da obra Alice no país das Maravilhas, produzidos por alunos do Jardim B e por alunos de 

uma Turma de Progressão de uma escola municipal de Porto Alegre. O trabalho teve por objetivo 

possibilitar a ampliação do repertório literário, desenvolvendo o processo de conhecimento da obra 

e autor, a análise de elementos presentes da história original, reflexões sobre a Inglaterra vitoriana, 

época da revolução industrial e os tempos atuais e comemorar os 150 anos da obra “Alice no país 

das maravilhas”, de Lewis Carroll, em parceria com a biblioteca escolar e o NECCSO/UFGRS 

(Núcleo de Estudos Sobre Currículo, Cultura e Sociedade). A modalidade de leitura socializada 

proporcionou que a professora lesse para os alunos uma determinada obra, em capítulos diários. 

Geralmente, nessa modalidade de leitura os textos escolhidos vão além da capacidade autônoma de 

leitura dos alunos seja pelo volume de texto da obra ou devido a um vocabulário ou tema mais 

complexo. (BALDI, 2009). Para esse trabalho foi, então, realizada a leitura socializada de cada 

capítulo da obra Alice no país das Maravilhas, de Lewis Carroll, traduzida por Nicolau Sevcenko 

(2015). Já a modalidade do reconto, sob as condições de “imitação do texto-modelo”, facilitamos a 

seleção de ideias para conseguir que os alunos possam se ocupar do escrever tendo a estrutura 

narrativa constituída. Para realizar a proposta de produção textual utilizamos a seguinte orientação: 

Reconte a história que ouvimos, pensando que “Alice” caiu aqui, no bairro Bom Jesus, cidade de 

Porto Alegre/Brasil ou em um lugar inusitado, diferente, criado pelos alunos. Esses recontos foram 

solicitados oralmente para os alunos do Jardim e por escrito aos alunos de uma turma de Progressão, 

de uma escola de ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Nas análises 

que seguem procuramos marcar que aspectos da obra trabalhada os alunos selecionaram, 

desprezaram ou modificaram em seus textos. É possível observar nesses recontos aspectos mantidos 

da estrutura da obra, própria do gênero e do tema, contudo para além da forma e estrutura textual 

muito da mistura entre o maravilhoso, fantasioso e a realidade local. Aprecie, então, os recontos. 

 

Recontos orais - Jardim B2  

 

 O reconto transcrito a seguir foi realizado pelos alunos do Jardim B.  

 

                                                           
1 EMEF Nossa Senhora de Fátima. Porto Alegre/RS – Brasil. Universidade Luterana do Brasil. Canoas/RS – Brasil. 

E-mail: darlizemello@terra.com.br. 
2 EMEF Nossa Senhora de Fátima. Porto Alegre/RS – Brasil (In memorian). 
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Reconto oral: Jardim B2 

  

Esse texto coletivo produzido pelas crianças da educação infantil revela as questões: do 

gênero literário, do tempo, do real e imaginário. Sobre o tempo, embora toda a narrativa 

aconteça no passado, termina no tempo presente, quando diz: “Acordou na casa dela”. Outro 

aspecto importante e que as crianças tramitam com facilidade é a relação entre real e imaginário. 

A escola da história é a nossa escola, mas preferem não definir, mantendo algo de mistério para 

Alice descobrir: “Ela viu uma árvore perto de uma escola. Tinha uma criança no portão 

comendo uma bolacha Maria, que tinha oferecido uma bolacha para ela. O portão estava 

aberto. Alice seguiu a criança e chegou a uma pracinha. Ficou escondida no cantinho da 

escada. Tinha muitas crianças brincando”. O mesmo acontece ao situarem à vila Bom Jesus. 

Alice circula pela vila, vive cenas da vida cotidiana vivida pelas crianças como comprar um 

folhado na padaria: “Voltou ao mercado da Nilda e esta Nilda deu uns doces para ela vender. 

Depois que ela vendeu tudo, pegou o dinheiro e comprou um folhado na padaria”.  

Considerando os aspectos da obra trabalhada podemos perceber o quanto as crianças se 

apropriaram da estrutura narrativa para poder recontar. Observa-se no reconto a passagem de 

Alice por diferentes lugares: “[...] Alice seguiu a criança e chegou a uma pracinha. A menina 

andou pela vila e chegou ao mercado da Nilda. [...] Daí ela dobrou numa rua, depois noutra, 

entrou num beco e depois no bequinho, chegou à outra rua. Atravessou e viu outro mercado. 

[...] Subiu um pouco e chegou até o posto. [...] Voltou ao mercado da Nilda e esta Nilda [...] 

Após saiu da padaria e entrou no SASE [...]. Acordou na casa dela [...]”, assim como na obra, 

Alice transita por diferentes lugares, as crianças fazem o mesmo ao apontar uma menina que 

não para de transitar. Assim como no conto de Lewis Carroll, Alice encontra personagens 

inusitados e faz coisas inusitadas, a menina do reconto faz o mesmo, embora o inusitado não 

seja tão inusitado, mas marcado por questões do cotidiano da infância no bairro Bom Jesus, em 

Porto Alegre: “Tinha uma criança no portão [...] Alice seguiu a criança e chegou a uma 

pracinha. Ficou escondida no cantinho da escada. Tinha muitas crianças brincando. Veio um 

menino e convidou-a para ser seu amigo e brincar. [...] chegou ao mercado da Nilda. [...]. 

Subiu um pouco e chegou até o posto. [...]. Depois foi chamada para fazer vacina, no braço. 

Voltou ao mercado da Nilda [...] Passou um menino que, também não tinha comida e a Alice 

dividiu o folhado com ele. Após saiu da padaria e entrou no SASE para conhecer o lugar. Tinha 

muitas crianças brincando na casinha de boneca [...].  

Esse reconto mostra-nos, entre outras coisas, a importância deste tipo de trabalho e o 

grande conhecimento geográfico que as crianças têm do lugar onde vivem. 

Já na Turma de Progressão o trabalho com a obra seguiu a seguinte sequência didática: 

leitura socializada da obra, análise do conteúdo e estrutura do conto, produção coletiva do texto, 

produção de recontos individuais ou em duplas e edição final. No reconto individual ou em 

duplas os alunos deveriam situar o que aconteceria com a Alice se ela caísse no bairro Bom 

ALICE VISITOU A “BONJA” 
Era uma vez uma menina chamada Alice. Ela viu uma árvore perto de uma escola. Tinha uma criança no portão comendo 

uma bolacha Maria, que tinha oferecido uma bolacha para ela. O portão estava aberto. Alice seguiu a criança e chegou a 

uma pracinha. Ficou escondida no cantinho da escada. Tinha muitas crianças brincando. Veio um menino e convidou-a 

para ser seu amigo e brincar. Alice brincou no balanço, escorregador e de casinha. Tempo passou, Alice deu tchau e foi 

embora pelo portão da frente da escola. A menina andou pela vila e chegou ao mercado da Nilda. Estava com muita fome 

e pediu uma coisa para comer. A Nilda falou que não tinha nada e a mandou embora! Daí ela dobrou numa rua, depois 

noutra, entrou num beco e depois no bequinho, chegou à outra rua. Atravessou e viu outro mercado, mas como ela não 

tinha dinheiro, ela não entrou. Subiu um pouco e chegou até o posto. Então ela sentou no banco. Depois foi chamada para 

fazer vacina, no braço. Voltou ao mercado da Nilda e esta Nilda deu uns doces para ela vender. Depois que ela vendeu tudo, 

pegou o dinheiro e comprou um folhado na padaria. Passou um menino que, também não tinha comida e a Alice dividiu 

o folhado com ele. Após saiu da padaria e entrou no SASE para conhecer o lugar. Tinha muitas crianças brincando na casinha 

de boneca. Alice brincou e, como estava muito cansada, foi dormir. Acordou na casa dela e descobriu que tinha sonhado.  
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Jesus ou em um lugar desejado, inusitado, diferente. As escolhas dos alunos foram mais por 

lugares inusitados, embora com muitas representações do espaço onde vivem, vila Bom Jesus. 

As “Alices caíram”: em um jardim de rosas, no mundo do tráfico, no baile funk, em uma festa 

de 15 anos, entre outros lugares. O texto escolhido para análise do reconto é “15 anos de Alice”, 

de Tayssa A. M. S. e Cris Évelyn I. F.  

 

 

Quadro 2: Reconto transcrito das alunas Tayssa Â. M. Souza e Cris Évelyn I. Fialho3 

 

Na análise do reconto podemos perceber que as alunas se ativeram ao conto, não só em 

relação aos elementos narrativos de início e fim, mas também de coerência temática. O reconto 

apresentou introdução, corpo e final. Observamos no reconto algumas aproximações com a 

introdução do conto nos seguintes trechos: “Num belo dia uma adolescente chamada Alice 

estava passeando com sua irmã [...] quando viu um menino que carregava um monte de balões. 

[...] Ela viu que ele entrou numa toca e foi ver. [...] caiu lá dentro, mas não parava de cair 

[...]. Quando chegou no final do buraco [...] viu um monte de portas [...]”. Aproximações com 

os tópicos do conto-modelo: “Uma mesa tinha um bolinho embaixo e uma garrafa em cima. 

Ela comeu o bolo e cresceu. Ficou assustada e começou a chorar. Mas, de repente, começou a 

inundar aquela sala. Alice, então, pegou a chave e bebeu o líquido da garrafa, diminuiu o 

tamanho e a porta abriu.” ou “Quando começou uma música, ela começou a dançar uma 

quadrilha [...]”. Aproximações com personagens, com as interrogações constantes e presentes 

no conto original e com a fantasia no seguinte trecho: “Na festa tinha também uma estranha 

pessoa com um chapéu maluco, [...] Chapeleiro Maluco, fazendo mágicas. Alice perguntou 

para ele: De quem é a festa? Ele respondeu: É sua cara Alice [...]”. No final do reconto há 

                                                           
3 Devido ao espaço destinado ao número de laudas para este trabalho transcrevemos a produção das alunas. 

15 anos de Alice 

Autoras: Tayssa A.. M. S. e Cris Évelyn I. F. 

 

 Numa belo dia um a adolescente chamada Alice estava passeando com sua irmã Mariane, quando viu um 

menino que carregava um monte de balões. Ela resolveu seguir, viu que ele entrou numa toca e foi ver. 

Quando do nada caiu lá dentro. Não parava de cair. Ela viu uma cama, um roupeiro, um mapa, uns desenhos, 

uns quadros, umas estátuas, um pote de balão, um pote de pirulito, um pote de balas, uma cozinha, um 

banheiro e uns balões cheios. 

 Quando ela chegou no final do buraco caiu em cima de um monte de flores e viu um monte de portas. Uma 

mesa tinha um boloinho embaixo e uma garrafa em cima. Ela comeu o bolo e cresceu. Ficou assustada e 

começou a chorar. 

 Mas, de repente, começou a inundar aquela sala. Alice, então, pegou a chave e bebeu o líquido da garrafa, 

diminuiu o tamanho e a porta abriu.  

 Então ela viu uma grande festa de 15 anos. Nessa festa tinham muitas coisas de comer: docinhos, 

salgadinhos, refri e bolo. A festa estava decorada com balões, lembrancinhas, baner com foto, quadro com 

assinaturas e caixa de presentes. 

 Nessa festa tinha também uma estranha pessoa, com um chapéu maluco, chamada Chapeleiro Maluco. Ele 

fazia mágicas. Alice perguntou para ele de quem era a festa. Ele respondeu: - A festa é sua minha cara Alice. 

 Quando começou uma música, ela começou a dançar uma quadrilha, mas só que ela percebeu que estava 

sonhando, porque escutou: - Alice, acorda, Alice. E Alice acordou de repente.  

 E sua irmã perguntou: -O que houve? Alice fala: - É que estava sonhando com minha festa de 15 anos e 

estava muito legal. Tinha um cara estranho, mas tudo que a gente sonha é verdade ou não.  

 E Alice foi tomar banho e a irmã começou a dormir e começou a sonhar com a festa também.  
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também aproximações com o conto lido quando as autoras escrevem: “[...] percebeu que estava 

sonhando. Escutou: Alice acorda, Alice. Alice foi tomar banho e a irmã começou a dormir e 

sonhar com a festa também”.  

É interessante observar que a ampliação do vocabulário também ocorreu, por exemplo o 

uso da palavra “quadrilha” foi uma nova apropriação, pois para os alunos dessa turma 

“quadrilha” tinha outro significado, estranharam a referência da palavra quadrilha durante a 

leitura do conto, pois quadrilha para eles era apenas um bando de ladrões. Também observamos 

alguns aspectos relacionados às questões de identidade juvenil, de gênero e da 

contemporaneidade nos trechos que seguem e na própria escolha do lugar em que Alice cai. 

Uma das autoras fará 15 anos no próximo ano e muitas alunas da turma fez 15 anos no ano em 

que o trabalho foi realizado (2015). “Então ela viu uma grande festa de 15 anos. Nessa festa 

tinha muitas coisas de comer: docinhos, salgadinhos, refri e bolo. A festa estava decorada com 

balões, lembrancinhas, baner com foto, quadro de assinatura e caixa de presente [...]”. Nesse 

sentido, “baner com foto, quadro de assinatura e caixa de presente [...]”, parece ser algo 

presente em festas da atualidade. 

Esse trabalho evidencia, então, uma produção textual em que ao recontar as autoras criam 

e recriam outro conto, evidenciando a possibilidade de expressar uma interpretação mais 

“pessoal”, fazendo modificações ao conto-modelo, embora utilizando a estrutura do conto 

original, a organização temporal e algumas formas fixas de expressão. 

  

Considerações finais 

 

Com esse trabalho percebemos que o recontar não é o mesmo, em cada situação de 

produção, embora o conto fosse o mesmo, e servisse muitas vezes para organizar o ato de 

recontar, cada ato de escrita e de diferentes produções foi único, na medida em que conjugou 

diferentes Alices em diferentes maravilhas, por isso denominamos esse trabalho de Alices num 

país de maravilhas. O reconto, permite justamente isso, modificações, acréscimos, supressões, 

alterações... Afinal, quem conta um conto aumenta um ponto.  
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DESEMPENHO DE LEITURA NA PROVINHA BRASIL DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO DE PORTO ALEGRE E O ENSINO DE LEITURA 

 

 Darlize Teixeira de Mello1 

 

Introdução  

 

O referido trabalho de pesquisa objetiva analisar os dados estatísticos e qualitativos 

das avaliações da Provinha Brasil (2008-2015) - com foco na leitura - na rede municipal de 

ensino de Porto Alegre, em relação ao desempenho dos alunos e às proposições didáticas 

direcionadas para o ensino e a avaliação da leitura nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

da referida rede.  

  

Justificativa da pesquisa  

 

Essa pesquisa advém da continuidade de análise de dados de minha tese, intitulada 

“Provinha Brasil (ou “Provinha de Leitura”?): mais “uma avaliação sob medida” do processo 

de alfabetização e letramento inicial”?” (MELLO, 2012) e outras pesquisas intituladas 

Provinha Brasil no município de Porto Alegre: análise de resultados e efeitos na prática 

docente e discentes (MELLO, 2014; 2015; PEREIRA; MELLO, 2014) e “Provinha Brasil no 

município de Porto Alegre: análise de resultados estatísticos e qualitativos – edições de 2011 

a 2015” (MELLO, 2015) 2. Essas pesquisas favoreceram para pensar algumas questões 

sobre a configuração de polêmicas, permeadas por valores em jogo nesse instrumento 

avaliativo, evidenciando que, ao invés de dar destaque somente ao reconhecimento de letras, 

sílabas, palavras, frases e textos, podemos observar os “modos” e as práticas de avaliar a leitura 

no contexto da sala de aula, com vistas a refletir sobre as práticas docentes de leitura 

desenvolvidas na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.  

Decorre também de minha atuação na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, 

como supervisora pedagógica de 2º ciclo e representante da escola no Comitê de Avaliações 

Externas de Larga Escala na mesma Secretaria de Educação. A participação nesse Comitê 

tem suscitado o estabelecimento de novos questionamentos em relação às avaliações de 

larga escala e às práticas de leitura na escola: a concepção de leitura das avaliações em larga 

escala corresponde as das práticas de leitura circulantes na Rede Municipal de Ensino? Os 

instrumentos avaliativos usados nessa rede de ensino, referentes ao ensino de leitura, 

contemplam os descritores das avaliações externas? Em que medida? Quais práticas de 

leitura têm sido propostas aos alunos das classes de 2º ano do ensino fundamental dessa 

rede de ensino?  

Assim sendo, nesse momento, aponto alguns conceitos que tem auxiliado no 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa. São os conceitos de avaliação em larga escala 

e leitura.  

 

                                                           
1 Universidade Luterana do Brasil. Curso de Pedagogia – Canoas/RS – Brasil. EMEF Nossa Senhora de Fátima - 

Porto Alegre/RS – Brasil. E-mail: darlizemello@terra.com.br. 
2 As pesquisas Provinha Brasil no município de Porto Alegre: análise de resultados e efeitos na prática docente e 

discentes (MELLO, 2014; 2015; PEREIRA; MELLO, 2014) e “Provinha Brasil no município de Porto Alegre: análise 

de resultados estatísticos e qualitativos – edições de 2011 a 2015” (MELLO, 2015) estão vinculadas ao projeto 

interinstitucional A inclusão escolar e as avaliações em larga escala: efeitos sobre o currículo e o trabalho docente na 

Educação Básica, coordenado pela Profª Drª. Clarice Salete Traversini, do PPG-Edu/NECCSO/UFRGS. 
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Avaliação em larga escala  

 

Como temos visto, a temática da avaliação escolar está inscrita na própria lógica de 

educação de massa e de sua organização administrativa desde o século XIX. No entanto, a 

avaliação ganhou efeito e uma importância considerável no final do século XX início do século 

XXI com a expansão dos testes em larga escala.  

Entende-se que a avaliação em larga escala é  

 
[...] um procedimento amplo e extensivo, envolvendo diferentes modalidades de 

avaliação, realizado por agências reconhecidas pela especialização técnica em 

testes e medidas, abrangendo um sistema de ensino, ou seja, todas as escolas de 

um determinado nível ou série desse sistema de ensino, mesmo que utilizando 

procedimentos amostrais, na maior parte das vezes voltada predominantemente 

para o foco da aprendizagem dos alunos e com a finalidade de obter resultados 

generalizáveis ao sistema. (WERLE, 2010, p. 22) 

 

Nesse sentido, essa cultura da avaliação associada à produção de técnicas especializadas, 

normas de qualidade e critérios de comparação, via estatística, é objeto de um verdadeiro 

mercado, no qual intervêm múltiplos organismos nacionais e internacionais (LAVAL, 2004).  

Tais organismos, nas últimas décadas, tanto nacionais como internacionais, dentre os 

quais a Organização Econômica de Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) e o Banco 

Mundial, procuram desenvolver ferramentas que permitam medir o rendimento dos 

investimentos educativos, considerando a avaliação necessária ao exame da eficácia da 

economia global (LAVAL, 2004). 

Estratégias políticas e institucionais têm se esmerado, desde os anos 90, em propor 

técnicas avaliativas para seu controle e regulação. Nesse contexto, vale, ainda, salientar Hall 

(1998) quando argumenta, a partir de Anthony Giddens (1990), que as sociedades modernas 

não são apenas sociedades de mudança constante, rápida e permanente, mas uma forma 

altamente reflexiva de vida, na qual “as práticas sociais são constantemente examinadas e 

reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, 

constitutivamente, seu caráter.” (GIDDENS, 1990 apud HALL 1998, p. 15).  

Dessa forma, ao salientar o caráter regulador do Estado Avaliador, pretendo evidenciar 

como os dados estatísticos das avaliações educacionais, internacionais ou nacionais constituem 

a produção de normas jurídico-legais e político-administrativas, estando sempre se construindo 

na e por meio da linguagem.  

 

Leitura  

 

O que significa o ensino da leitura no ensino fundamental, no Brasil, neste início de século 

XXI? Qual a relação entre o ensino da leitura e as dificuldades de aprendizagem da leitura 

diagnosticadas nos alunos das escolas públicas brasileiras, a partir das avaliações em larga escala?  

A formulação dessas indagações se fundamenta nos aportes teóricos de um dos principais 

modelos explicativos do processo de ensino e aprendizagem da língua escrita e suas implicações 

didático pedagógicas, o modelo “interacionismo linguístico”. (MORATTI, 2014). 

Assim, dentro de um dos campos teóricos de entendimento da leitura, qual seja o da 

linguística textual e de uma abordagem interacionista, entendo a leitura de um texto como um 

processo no qual 
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 [...] os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o texto passa ser 

considerado o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos 

ativos que – dialogicamente – nele se constroem e são construídos. Desta 

forma, há lugar no texto, para uma gama de implícitos, dos mais variados 

tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto 

sociocognitvo dos participantes da interação. (KOCH, 2006, p. 17). 

 

Nesse sentido, considerando essa concepção de leitura,  

 
[...] a compreensão deixa de ser entendida como simples “captação” de uma 

representação mental ou como decodificação de um emissor. Ela é, isso sim, 

uma atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos, que se 

realiza evidentemente, com base nos elementos linguísticos presentes na 

superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a 

mobilização de um vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua 

reconstrução no interior do evento comunicativo. (KOCH, 2006, p. 17). 

 

Ainda, para o presente trabalho, a leitura ocorre no interior de determinada cultura, marcada 

pelo tempo e pelo espaço contextual, abrangendo a interação imediata, a situação mediata (entorno 

sociopolítico-cultural) e também o contexto sociocognitivo, como bem aponta Koch (2006) quando 

se refere ao contexto como parte do processo de aquisição de conhecimento.  

 

[O contexto] engloba todos os tipos de conhecimentos arquivados na memória 

dos actantes sociais, que necessitam ser mobilizados por ocasião do intercâmbio 

verbal: o conhecimento linguístico propriamente dito, o conhecimento 

enciclopédico, [...] o conhecimento da situação comunicativa e de suas “regras” 

(situacionalidade), o conhecimento superestrutural (tipos textuais), o 

conhecimento estilístico (registros, variedades de língua e sua adequação às 

situações comunicativas), o conhecimento sobre os variados gêneros adequados 

às diversas práticas sociais, bem como o conhecimento de outros textos que 

permeiam nossa cultura (intertextualidade). (KOCH, 2006, p. 24). 

 

Cabe, nesse momento, salientar que percebo a complexidade desse processo de leitura 

interativa, uma vez que pressupõe simultaneamente os indicadores contextuais e textuais, 

poderíamos ainda incluir os grafofônicos para os leitores iniciantes.  

Nesse sentido, podemos apontar, como frisam os autores, que a compreensão leitora não 

é uma questão só de interação texto – leitor – escritor, mas dependente de contexto, dos 

conhecimentos que o leitor dispõe sobre o tema do texto, de seus propósitos de leitura e das 

estratégias de leitura que utiliza. Tais propósitos “não determinam apenas as estratégias que se 

ativam para se obter uma interpretação de texto, também estabelecem o umbral de tolerância 

do leitor com respeito aos seus próprios sentimentos de não compreensão”. (SOLÉ, 2012). 

Observo, ainda que, embora o modelo do interacionismo linguístico tenha emanado 

primordialmente das esferas acadêmicas, espraiou-se por documentos oficiais como os PCNs, 

por recomendações curriculares, como o Programa do Pacto Nacional pela alfabetização na 

Idade Certa e por dispositivos avaliativos, como as avaliações externas. Já em materiais de 

divulgação pedagógica revistas e jornais (Revista Nova escola, Jornal Letra A – o jornal do 

alfabetizador) e materiais didáticos destinados ao ensino da leitura (Olimpíadas de Língua 

Portuguesa) a ênfase tem sido dada ao trabalho sobre os gêneros textuais.  

Nesses estudos sobre gênero textual ou superestruturas textuais, como aponta Solé 

(2012), os “tipos de textos funcionam como esquemas de interpretação para o leitor. [...], por 
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isso é interessante que os alunos conheçam e se acostumem com diversas superestruturas”. 

(SOLÉ, 2012, p. 84). 

Segundo as autoras, Drey e Silveira (2010), tal abordagem,  

 
[...] também nas últimas décadas, principalmente com a ampliação do acesso 

à escola por alunos de grupos sociais anteriormente dela excluídos, ganhou 

maior importância, no panorama pedagógico, a explicitação da relação entre 

os objetivos e práticas da educação escolar e o contexto social e cultural em 

que os alunos estão imersos. (DREY; SILVEIRA, 2010, p. 104).  

 

Então, na compreensão do texto intervêm tanto o texto e suas superestruturas, sua forma 

e conteúdo, como o leitor, suas expectativas, objetivos, conhecimentos prévios.  

Nesse sentido, parece-me, então, pertinente investigar como tem se dado no âmbito 

escolar esse processo de formação do leitor, mobilizando estratégias de ensino de leitura para 

que o contexto sociocognitivo dos alunos possa ser ampliado de forma que dominem as 

convenções, as normas e as regras necessárias para uma leitura produtiva.  

  

Metodologia e procedimentos a serem empregados 

 

A investigação das questões apontadas será realizada através de uma análise qualitativa 

com foco descritivo-analítico e do levantamento estatístico de dados resultantes das avaliações 

em larga escala do período: de 2008 a 2015 da Provinha Brasil na Rede Municipal de Ensino 

de Porto Alegre. Serão selecionadas as escolas que nos diferentes anos de aplicação das 

avaliações em larga escala mantiverem os índices maiores e menores de desempenho. Os 

professores do 2º ano do ensino fundamental serão entrevistados e serão realizadas observações 

de práticas de leitura no contexto de suas salas de aula. Assim, a presente pesquisa busca 

aprofundar o conceito de leitura e de letramentos e seus usos na contemporaneidade como 

operadores analíticos para estudos sobre currículo, prática docente e avaliação. 

 

Considerações finais 

  

Nesta pesquisa tenho a pretensão de não olhar apenas a floresta, mas as “inúmeras 

árvores, seus diferentes troncos, altura dos ramos, tons de verde, no tudo de diversos que elas 

produzem e abrigam” (WERLE, 2010, p. 21), inventando novos olhares de estranhamento a 

esses índices das avaliações externas, com foco na Provinha Brasil. Acredito que, ao 

conhecermos mais de perto os sujeitos leitores, melhor será a nossa compreensão de como se 

formam os estigmas sociais com determinadas parcelas da população de risco. Assim, teremos 

a possibilidade de fazer uso de novas lentes para enxergar de outro jeito as florestas e suas 

árvores, pois, ao reconstituí-las, as alargamos, tendo a chance de visibilizar os múltiplos 

letramentos desses sujeitos leitores. Valho-me da metáfora da “floresta” de Werle (2010, p. 25) 

para me fazer entender:  

 
Por suas características, as avaliações como SAEB e Prova Brasil apresentam 

a “floresta” [...] e caso produzam alguma informação sobre as árvores, não 

passa da afirmativa de que são árvores (nível genérico), não chegando à 

especificação do tipo, tempo de vida, se é muda nova ou planta robusta, se 

floresceu abundantemente ou não produz frutos há algum tempo, se contém 

jacarandás, jequitibás ou ipês. 
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NAS DOBRAS DAS COMPOSIÇÕES, OUTRAS PALAVRAS 

 

Alessandra Melo1 

Alik Wunder2 

Davina Marques3 

 

Lágrimas? 

Ou apenas 

dois intoleráveis 

ardentes gumes de névoa 

acutilando-me cara abaixo? 

Gumes de Névoa 

José Craveirinha 

 
Poema do futuro cidadão 

Vim de qualquer parte 

de uma Nação que ainda não existe. 

Vim e estou aqui! 

Não nasci apenas eu 

nem tu nem outro... 

mas irmão. 

Mas 

tenho amor para dar às mãos-cheias. 

Amor do que sou 

e nada mais. 

E 

tenho no coração 

gritos que não são meus somente 

porque venho de um País que ainda não existe. 

Ah! Tenho meu Amor a todos para dar 

do que sou. 

Eu! 

Homem qualquer 

cidadão de uma Nação que ainda não existe 

José Craveirinha (Moçambique) 

 

Sabe, a gente já faz sarau aqui. A gente lê muita literatura marginal. Mas, sei lá, as 

palavras são parecidas com as palavras que a gente usa. Vocês trouxeram outras palavras. 

Gostei. Testemunhos como esse têm movido nossos projetos. O trabalho com oficinas de 

fotografia com o tema das africanidades tem alimentado uma produção enorme de fotografias 

e escritas poéticas em nossos projetos de pesquisa e extensão em parceria com o Núcleo de 

Leitura da Associação de Leitura do Brasil. Há quatro anos realizamos oficinas de criação 

fotográfica e poética em diversos espaços da cidade - escolas, centros culturais, universidades, 

praças... Algumas imagens e textos que criadas neste trabalho foram apresentadas no 20º COLE, 

na exposição Oficinas de experimentação com palavras e imagens. Nesta comunicação 

trazemos algumas imagens escolhidas de uma oficina realizada com adolescentes em duas 

                                                           
1 Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. E-mail: alessandra_telecom@yahoo.com.br.  
2 Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo. E-mail: alik.wunder@gmail.com. 
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Hortolândia, São Paulo, Brasil. E-mail: 

davina.marques@ifsp.edu.br. 
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unidades da Fundação Casa - Unidades Maestro Carlos Gomes e Campinas, onde dezenas de 

jovens cumprem medidas socioeducativas. 

O Núcleo de Leituras da ALB possibilita o contato de jovens de escolas públicas e de 

comunidades não escolares com as dimensões estéticas da literatura e das artes visuais e 

estimulando a criação com palavras e imagens, em especial, com a poesia e com a fotografia. 

O interesse pelas questões relativas às variações e apropriações singulares da leitura e a 

aproximação com o Movimento Brasil Literário (MBL) nos animaram, em 2013, a criar o 

Núcleo de Leitura da Associação de Leitura do Brasil. O Movimento por um Brasil Literário, 

iniciado pelo Manifesto do escritor Bartolomeu Campos de Queirós em 2009, é um espaço 

plural que articula pessoas, organizações sociais e movimentos engajados em ações concretas 

em defesa do direito de todos à literatura. O Núcleo de Leitura da ALB articula-se também com 

o Laboratório de Estudos Audiovisuais - OLHO (FE – Unicamp) pelo Projeto de Pesquisa 

“Inventos por entre Áfricas, literaturas e imagens” (CNPQ), bem como com escolas, 

associações civis e coletivos de artistas na organização de encontros. 

 
Bruma  

Perdidos meus olhos... 

incerto meu passo... 

Vago o gesto, no espaço!... 

Mesmo assim 

o meu andar se não detém. 

Além,  

continuam a esperar por mim, 

os mundos que uma vez encontrados 

ninguém mais descobriu... 

Quem me viu?... 

E eu vou só... 

perdidos meus olhos, 

incerto meu passo, 

vago o gesto no espaço... 

mas VOU-ME!... 

Isso me basta!... 

Alda Lara (Angola) 

 

O grupo de universitários, pesquisadores e artistas convidados do Núcleo de Leitura 

envolve-se em processos de criação coletiva, tendo como tema as africanidades - os ventos-

áfricas que nos percorrem. A pergunta sobre que as Áfricas nos ventam é um disparador para 

gerar encontros – oficinas, saraus, exposições – entre alunos de escolas públicas, artistas, grupos 

de música, danças e capoeira, movimentos culturais e sociais, pesquisadores... Apostamos na 

potência do encontro ao desenvolvermos oficinas de fotografia e poesia em diversos locais: 

casas de cultura, museus, escolas, universidades, praças públicas. As criações imagéticas e 

poéticas perambularam por encantamentos, silêncios, tensões, clichês, dores, fascínios, 

curiosidades, desconhecimentos e preconceitos. Nós oferecemos imagens (produzidas em 

outras oficinas) e obras de poetas afro-brasileiros e africanos. A oficina se abre como um espaço 

de criação conjunta. Não lidamos com a ideia de oficina como espaço de aprendizado técnico 

de uma linguagem – fotografia, pós-produção fotográfica, escrita poética – mas de 

experimentação a partir do encontro com processos de criação que se fazem por estas 

linguagens. A oficina é um convite à abertura, à multiplicidade e à diferença, à rajada 

imprevisível gerada no encontro com o outro – uma pessoa, uma imagem, um poema, um 

objeto, uma voz... Diferença que se faz no encontro com outras formas de experimentar o 
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mundo, com outros modos de dizer e pensar os problemas que nos percorrem. Como possibilitar 

a vazam de forças e sensações por imagens e palavras? Como dar som ao inaudito? Como 

possibilitar a expressão em meio ao silenciamento? Perguntas que mobilizam. Nesta 

comunicação apresentamos uma composição nossa na relação com algumas imagens e palavras 

selecionadas da nossa oficina com os meninos da Fundação Casa, em uma aposta naquilo que 

se movimenta em dobras de encontros de criação e de pesquisa. 

 

 

Figura 01: Arquivo do Coletivo Fabulografias. 

 

Criar possibilidades de expressão é um desafio em um local onde a velocidade dos corpos 

é diferente por estarem submetidos ao regime de segurança e ao confinamento. A modelagem 

aos corpos é imposta e nota-se nas cabeças baixas quase sempre raspadas, nas mãos para trás e 

nas vestimentas cinza e branca dos meninos. É preciso lidar com esse panóptico das sociedades 

disciplinares (FOUCAULT, 1999) que martela as grades, encobre o sol, confina os corpos, talha 

as paredes com pequenos anúncios sobre dor, tristeza, revolta e saudade, mas que nunca e 

jamais confina pensamentos. Para Deleuze (1988) a subjetivação constitui um modo intensivo 

de ser e é produzida tanto na relação consigo quanto na relação com os outros e com as coisas. 

Consigo os meninos trazem tatuados em seus corpos sua relação com o mundo do crime ao 

serem expositórios vivos de vários símbolos com apologia ao crime. Entre eles, ou seja, com 

os outros eles, a demonstram ao reproduzirem códigos de conduta do mundo do crime, 

ostentarem seus feitos – mais os delitos que não foram pegos – e conversarem em gestos através 

de um alfabeto tal qual um alfabeto em libras, porém com particularidades que o diferem, e que 

grita em meio a impossibilidade de sons.  

Impossível falar sobre a Fundação Casa sem submergir-se de aromas, sombras e sons - 

clanc, ferro com ferro! - impossível não dizer da população das Casas nas quais desenvolvemos 

as oficinas do Coletivo Fabulografias e que é composta por adolescentes cumprindo medidas 

socioeducativas. Esses menores infratores internados frequentam uma série de orientações e 

oficinas, recebem apoio psicológico, além assistirem a aulas no ensino formal no período da 

manhã - já que o resgate de sua trajetória escolar é um dos focos da medida. A sala de aula 
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branca de portas de aço e grades amarelo-vivas abriga um número variável de meninos que vai 

de 12 a 30 dependendo do período de cumprimento da medida socioeducativa dos adolescentes 

e consequentemente da população da Fundação Casa. Na maioria das vezes trata-se de salas 

multisseriadas com alunos do 1º ao 3° ano do ensino médio As duas oficinas de criação poética 

e fotográfica se deram nas aulas de filosofia, em um movimento de criação imagética já iniciado 

por Alessandra Melo, professora de filosofia na Fundação Casa. 

 
Lugar 

Se é para dizer digo poesia 

a voz que acrescento donde devenho 

à indistinta sombra 

ao dia 

 

E onde tudo no vento se podia 

como um dardo a casa clara 

este recomeço grava tão nu 

o relâmpago que foi aberta orla 

de iodo e verde 

 

Se é pra dizer eu escrevia 

dentro do teu corpo este lugar 

onde o sentido principia 

 

Luis Carlos Patraquim (Moçambique) 

 

Trabalhar com fotografia na Fundação Casa é esvaziar sentidos e se afastar de ´um saber 

do tipo informativo e formalizado sobre as coisas´ (PREVE, 2009) - é possibilitar movimento 

ao imóvel, dobrar sentidos enquanto muitos meninos inertes adormecem por sobre as mãos. É 

fugir da identificação equivocada do menino como preso e vê-lo como atuante, possibilitando 

vazão a sua potência criativa, é estar em uma “dimensão da realidade em que ela se apresenta 

como processo de criação, como poiesis, o que faz com que, em um mesmo movimento, 

conhecê-la seja participar de seu processo de construção.” (KASTRUP, 2013). 

 

  

Figuras 02 e 03: Arquivo do Coletivo Fabulografias. 
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Declarações de amor, pedrinhas miudinhas, caboclos, tambores velhos de gritar, 

recombinações de cores, liberdade, o minuto perfeito, chuva impiedosa e rija, superfícies e 

profundezas. Palavras colhidas das composições poéticas desses encontros. Partimos da leitura 

de poetas de países africanos lusófonos e outros poetas. Na leitura em voz alta, a palavra se fez 

som e criou um espaço-tempo outro. Instaurou-se uma atmosfera de poesia. Outros ares. 

Entraram as imagens, cartões-postais criados em outras oficinas, ventos de outros cantos. 

Abriu-se um espaço-tempo de criação entre o traço, a palavra e a imagem. Algo aconteceu. 

“Um acontecimento do dizer, no dizer” (VILELA, 2010).  

Nas oficinas o convite era para rasgar, arranhar, rasurar, amassar as fotografias e construir 

outras imagens com seus restos. Copiar poemas, reescrevê-los, continuar uma frase, inventar 

outras, numa mixagem de palavras entre imagens. Uma possibilidade de compor, de vazar algo 

de um mundo silêncio, de construir o sem-sentido, um dizer em desconexão com o sentido 

dado. A oficina convida a criar um movimento de sentidos, sem-sentidos, fluxos, sensações 

sem a necessidade de interpretação. As imagens e as palavras produzidas ganham a força de 

afetar sem a necessidade de uma significação e fixação de sentido. Um dizer rabisco, em 

imagens rasuras, um dizer gaguejante, no fluxo da sensação de quando não há o que dizer. 

Muitas dessas produções se fizeram em um tempo de profundo silêncio. No corpo a corpo do 

processo criativo algo acontece, não há captura possível na obra. Há risco e entrega de corpo 

que por instantes libera-se de grades.  

Estas produções foram expostas em diversas situações em encontros dos meninos com 

suas famílias. Os pais (na sua maioria, as mães) puderam levar para casa a imagem produzida 

pelos filhos, já que na Fundação Casa nenhum objeto pode ser guardado pelos internos. As 

imagens e palavras circularam entre professores, gestores, agentes sociais da instituição e outras 

pessoas, em exposições, dentro e fora da Fundação Casa. As linhas intensivas expandiram-se 

para inesperados espaços. Que forças carregam e expandem? 

 

  

Figuras 04 e 05: Arquivo do Coletivo Fabulografias. 

 

No inesperado do encontro entre existências, resistências, violências traçaram-se outras 

palavras, imagens rasuras. Nas rasuras, nos recortes, nas composições, na palavra atravessando 

imagens e palavras, identificamos subjetividades, singularidades, vozes. As fotografias e 

poemas que oferecemos aos meninos no que chamamos de “banquete de imagens e palavras”, 

nos arremessam às forças e resistências afro e negras diante da escravidão a violência e a 

colonização e suas marcas nas relações contemporâneas no Brasil e nos países africanos 

lusófonos. As criações dos meninos sobre estas imagens e palavras oferecidas dobram-se sobre 

suas experiências, sobre as intensidades que atravessam seus corpos em situação de retenção. 



NAS DOBRAS DAS COMPOSIÇÕES, OUTRAS PALAVRAS 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.749-756, SET.DEZ.2016 754 

Na falta da linha da liberdade... dor, saudade, dúvida, giro, indefinições, confusões, fragmentos 

em transe... As criações imagéticas e poéticas expressam e expandem linhas de subjetivação, 

liberam fluxos reprimidos por entre grades e palavras de ordem. A palavra de ordem do Estado 

que restringe a liberdade para reparar, a palavra de ordem do mundo do crime que, para alguns 

deles, apresenta-se como saída única para o sucesso, liberdade e risco.  

Com Peter Pál Pelbart (2009) nos perguntamos: “Como abrir um campo de possíveis 

desde o intolerável?”. Nesta comunicação propusemo-nos a escrever a partir das reverberações 

desses encontros, guiadas pelo desejo de abertura de possíveis desde o esgotamento das 

possibilidades dadas. Seria a arte um meio de criação de possíveis encontros? Na mutação 

subjetiva e coletiva do processo criativo, quem sabe um outro desenho “para as fronteiras entre 

o desejável e o intolerável” em que sabe aí “o inimaginável possa tornar-se pensável, desejável 

e visível” (PELBART, 2009, p. 36). Desejou-se abrir outros modos de encontrar e criar com o 

intolerável. Desejou-se imaginar e fazer ver mundos que se desenham na linha do encontro com 

a poesia e com a arte fotográfica. 

 
Primavera  

Sabes?... 

Sabes que lá fora 

anda de novo a primavera, 

a brincar, nas tranças 

dos cabelos das crianças?... 

Sabes que lá fora 

ela anda de novo (a louca!...) 

a gargalhar promessas e alegrias 

na boca 

dos camponeses?... 

Sabes?................................... 

Não! Nem tu, 

nem eu sabemos... 

A primavera só regressa 

para aqueles que algum dia 

abandonou... 

E não foi para nós Amor,... 

não foi para nós..., 

que a primavera voltou.. 

de Alda Lara (Angola) 
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Figuras 06, 07 e 08: Arquivo do Coletivo Fabulografias. 
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A BIBLIOTECA PÚBLICA E OUTROS ESPAÇOS DE LEITURA NO FAZER 

HISTÓRICO: GENERALIZAÇÃO E PARTICULARIDADES 

 

Keila Matida de Melo1 

 

Os movimentos revolucionários que marcaram o Ocidente no século XVIII consolidaram 

os propósitos de uma sociedade moderna ao ruir o alicerce que sustentava o Antigo Regime. 

Isso implicou mudanças culturais que atingiram uma dimensão mundial, das quais adveio uma 

preocupação com a criação da biblioteca pública. Vale salientar, no entanto, que o berço de 

uma biblioteca não guarda uma existência efetivamente real, pois sobre esse espaço de leitura 

recaem imagens, representações e símbolos que o aproximam e o distanciam da realidade, e 

que se prolongam no tempo como certos e incertos.  

Para Goulemot (2011, p. 28), a primeira biblioteca pública foi a biblioteca de Alexandria, 

decidida por uma memória cultural, e “[...] Por “biblioteca pública”, é preciso entender aqui 

mais certamente uma biblioteca que assegurou amplamente a publicidade de sua existência e 

de sua riqueza sem se preocupar muito com sua abertura a um leitorado mais popular e mais 

numeroso”. Sonhos e mitos, contradições e paradoxos envolvem a criação das bibliotecas 

independentemente da adjetivação que a nomeia, envolvem ainda o público a ela destinado.  

Se as primeiras catedrais de papel eram privadas e atendiam aos interesses de seus 

proprietários como reis e filósofos, algumas delas também adquiriram estado de semipública 

porque eram abertas a um grupo reservado, aos membros de um Liceu, por exemplo, na época 

de Aristóteles (GOULEMOT, 2011). Não havia, em determinados contextos históricos, 

interesse pela abertura dessa instituição cultural a um público mais amplo.  

No entanto, a “publicidade da existência e da riqueza” de uma biblioteca foi assegurada 

pelo imaginário construído sobre ela. Memória cultural de um espaço de leitura cuja pretensão 

seria deter a posse, o domínio, o poder, a memória, o saber, o patrimônio cultural de uma nação, 

da própria civilização. Nela e com ela representações e práticas de leitura configuraram-na 

como espaço de sacralidade, tais quais os mosteiros medievais; de reflexão intelectiva, como 

as bibliotecas em universidades; de leitura restritiva, como as bibliotecas particulares; de 

leituras ordinárias, como as bibliotecas abertas ao público.  

Todas elas, cada uma a seu modo, apontam traços de um passado de permanência que 

associa a biblioteca a um poder-saber que se detém; a um lugar de onde se ampara; a um espaço 

que se reconhece revolucionário porque não sujeito a “imposições”, mas detentor de certas 

verdades legadas culturalmente ou firmadas na razão. A biblioteca se apresenta como poder 

simbólico caracterizado como  

 
[...] poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de 

confirmar ou de transformar a visão de mundo e, deste modo, a acção sobre o 

mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou económica), graças ao 

efeito específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 

ignorado como arbitrário. (BOURDIEU, 2007, p. 14, grifo do autor). 

 

Poder simbólico alimentado pelo imaginário social, entendido como parte do campo das 

representações, mas que desse terreno “não simplesmente transborda em imagens do intelecto, 

                                                           
1 Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Professora da 

Universidade Federal de Goiás. E-mail: keilamatida@gmail.com. 
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mas criadora, poética no sentido etimológico do termo. O imaginário [...] é levado adiante pela 

fantasia [...] constrói e alimenta lendas e mitos” (LE GOFF, 2009, p. 12).  

Não sem razão, sobre a biblioteca recai o desejo de possuir todos os livros do mundo, de 

deter todos os saberes, os conhecimentos sobre todas as culturas. “Quer se tenha ou não 

consciência disso, toda biblioteca obedece a uma vocação prometeica: igualar-se a (os) Deus 

(es) tornando-se donos dos saberes, organizando a resistência ao tempo destruidor, alcançando 

um poder que ameaça a desordem do mundo”, afirma Goulemot (2011, p. 32).  

Propósito amplo e perigoso, o qual configura as inúmeras justificativas de censura, 

interdição e destruição de livros e bibliotecas na história da humanidade, como se o apagamento 

de rastros e de vestígios pudesse supor esquecimento, não proliferação. A biblioteca mantém-

se imortal por dois motivos. Primeiro porque uma biblioteca sobrevive para além de uma 

delimitação espacial como pelas representações, práticas e apropriações de leitura que passam 

a constituir uma memória cultural, como já foi dito. Razão pelo qual Schapochnik (1999) 

apreende em seu estudo sentidos para a biblioteca como “jardim das delícias” e palácio. 

Segundo porque o objeto-chave da biblioteca é o livro, que quando apropriado pelo leitor, 

prolifera-se pelo poder da escrita.  

Em função do temor que a leitura ocasiona, o controle exercido sobre a biblioteca é muitas 

vezes associado ao interesse na relação entre os detentores de poder, como o rei, a igreja, o 

Estado, e, quem sabe, o Google, e a criação ou monopólio desses espaços de leitura. Situação 

que se relaciona com a própria discussão acerca do público e do privado, a qual incide a questão 

da autoridade, já que o poder simbólico que abriga a biblioteca é estratégia mediada pela força. 

Dos sentidos, então, construídos sobre essa instituição de leitura emergem interesses que 

não apenas redefinem a realidade atual, mas também anunciam um prolongar-se de pretensões 

angariadas sobretudo por palavras que geram fazeres. Desse modo, é pretensão deste estudo 

revisitar tais sentidos e, para isso, este texto apresenta-se da seguinte forma: num primeiro 

momento, a biblioteca pública advinda dos movimentos revolucionários que marcaram o 

Ocidente é registrada, especialmente em sua dimensão discursiva; posteriormente, evidencia-

se a biblioteca pública e outros espaços formais de leitura. 

 

Gênese da biblioteca pública nos movimentos revolucionários  

  

Fatores contribuíram para que os movimentos revolucionários que marcaram a história 

da humanidade, numa visão ocidental, como o Iluminismo, a Revolução Industrial e a 

Revolução Francesa ganhassem consistência. Fomentados discursivamente, provocando 

“impacto” numa compreensão coletiva de realidade, tais movimentos foram sendo construídos. 

Exemplo disso pode ser percebido no estudo de Ortiz (1991) sobre a França no século XIX, 

cujo propósito era entender o processo de mundialização da cultura tendo como eixo o advento 

da modernidade, e como modelo Paris.  

A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, para ele, definem os dois momentos 

porque passam a história de uma civilização mundial e caracterizam a problemática em que a 

cultura se manifesta. A divisão entre duas Franças, uma ao Norte, concentrando as instituições 

escolares; outra ao Sul, carente desses processos formativos, já caracterizava um lado obscuro 

e um lado esclarecido de um mesmo país. Somada a uma França esclarecida, acrescentaram-

se novos termos como riqueza, progresso e desenvolvimento em contraposição à pobreza, ao 

arcaico e ao subdesenvolvido.  

Isso foi justificativa que alimentou o pensamento político e educacional republicano por 

realidades que se contrapunham e assumiam caráter revolucionário pelo uso da língua. O 

próprio adjetivo “revolucionário”, segundo Langins (1997), foi cunhado na Revolução 
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Francesa, fez parte do jargão político do modelo de ensino superior científico e técnico da École 

Polytechnique, e assim se legitimou. “A palavra também refletia a ideia de que a instituição [a 

Escola Politécnica] era radicalmente nova e contribuiria com os tipos de ‘revoluções’ na ciência 

que apareceram logo após a grande revolução política de 1789”2, acrescenta Langins (1997, p. 

161, grifo do autor). 

Em Goiás, tradição e modernidade fundamentaram discursos mudancistas e 

antimudancistas na construção de Goiânia no sertão do Brasil no século XX, enfatiza Melo 

(2007). O discurso de modernidade já se digladiava com o de decadência ainda no século XIX, 

como mostra Assis (2007) ao analisar o primeiro periódico goiano, criado em 1830, A Matutina 

Meiapontense. Discursos que se contrapunham e anunciavam o novo, o diferente, o moderno e 

o civilizado foram decorrentes da racionalidade instituída pelo Iluminismo no século XVIII. A 

Era da Razão tinha como propósito reformular a sociedade, e essa reformulação ocorria 

especialmente no “deslocamento de consciência”3.  

A própria tradição popular foi sendo enfraquecida no decorrer dos tempos, pois ela 

simbolizava o contraponto da razão: a ignorância, a obscuridade. Ela sintetizava o painel de 

uma Europa agrícola, restrita aos seus próprios limites e fronteiras, centrada no ciclo da 

natureza, alicerçada na solidariedade coletiva, afirma Ortiz (1991), imagem que não mais 

retratava os novos tempos: de uma Europa moderna, industrializada, superando fronteiras, 

embasada na ciência, fundamentada na formação do cidadão. O êxodo rural e o intercâmbio de 

novas ideias firmadas num ambiente urbano, a escola obrigatória, o desmoronamento do poder 

da igreja, o estabelecimento de uma nova ordem política, econômica e cultural, intitulada 

“democrático-burguesa”, contribuíram para que mudanças fossem efetivadas.  

Como um reino sem fronteiras, credenciais e obediências, a autoridade da igreja, do 

monarca, do próprio Estado, dentre outras, foi colocada em questão. A circulação de ideias pelo 

aumento de materiais impressos nos meios sociais, pelo crescente número de pessoas 

alfabetizadas, pela criação de espaços públicos de leitura favoreceu a politização de um público 

que se mostrava interessado por leitura nesse período. Num momento de instabilidade e 

incerteza, os filósofos e escritores do século XVIII difundiam a possibilidade de uma sociedade 

que poderia ser igualitária, sustentada na crença do progresso e do desenvolvimento, em que 

direitos iguais pudessem ser constituídos como princípio de dignidade.  

Se os direitos seriam iguais, o ensino também seria direito para os que combatessem o 

Antigo Regime, segundo Lopes (1981), já que o progresso não se fundamentaria na oralidade, 

firmada nas crendices e nas tradições culturais, mas em uma “prática escriturística”, como 

mostra Certeau (2005). Antes de o ensino ganhar dimensão pública, não se poderia afirmar que 

os livros dos filósofos iluministas atingissem em grande parte o leitor popular, mas que leituras 

consideradas corrosivas, proibidas, difamadoras e profanas, provenientes muitas vezes de 

libelos e panfletos políticos, ajudaram a ruir crenças, poderes de autoridades, e propiciaram 

uma compreensão de mundo, e consequentemente atuação na realidade tendo em vista as 

mudanças anunciadas.  

De acordo com Chartier (2009), a posse do livro e o aumento de acervos em bibliotecas 

puderam ser percebidos nos inventários pós-morte de pessoas simples, de domésticos e de 

trabalhadores na França em 1780. Lugares públicos de pessoas privadas, como os livreiros na 

França após 1760, também “ofertavam” livros e impressos aos inúmeros leitores que se 

constituíam com o aumento da alfabetização: os gabinetes de leitura e bancas de empréstimo 

de livros. No mercado do livro, o estremecimento da autoridade da igreja católica foi sentido a 

                                                           
2 A revolução política de 1789 foi a Queda da Bastilha, considerada um dos fatores que ensejou a Revolução Francesa.  
3 Termo tomado de empréstimo de Chartier (2009). 
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partir do século XVIII, em que houve uma queda significativa na solicitação de livros religiosos 

e o aumento no crescimento de livros relacionados à arte e à ciência.  

Painel de uma nova organização social que se formava, e que inclusive definia 

ignorantes e cultos, leitores e não-leitores como representação de uma sociedade moderna, 

não mais firmada em dogmas religiosos ou crendices populares, e sim sustentada pelo 

discurso da razão, da cientificidade, da escolarização. Ao tentar entender esse período, 

Chartier (2009) compara, a partir dos estudos de Lawrence Stone sobre a Revolução Inglesa, 

as pré-condições intelectuais e culturais que tornaram possível também o acontecimento da 

Revolução Francesa. Alguns desses fatores foram: a perda da autoridade, o amparo jurídico, 

a criação da nação e o ceticismo.  

“Igualdade, liberdade e fraternidade”, emblema da Revolução Francesa acompanhada das 

mudanças decorrentes do avanço da Revolução Industrial que rompia fronteiras e interligava 

países, alicerçada em símbolos da modernidade, os quais contribuíram para uma alteração da 

compreensão acerca de corte/capital e capital/províncias configuraram novos alicerces de 

poder. Uma consciência de unidade mental e cultural, cujas leis do Estado passariam a ser 

aderidas, foi necessária para uma certa elaboração nacional, afirma Ortiz (1991). Os desafios 

do Estado-Nação, nesse sentido, diziam respeito à unidade linguística, a qual demandava não 

apenas a luta contra os dialetos regionais, mas também a instituição de padrões linguístico, 

cultural e social. Unidade e padronização passaram a ditar preceitos que deveriam ser 

alcançados. Papel que coube à instituição escolar cumprir.  

Para o autor, a reforma de ensino ocorrida na França no século XVIII deflagrava um propósito 

de civilização, de transformação do camponês em francês, cujos valores deveriam ser construídos 

e assentados na contenção dos instintos, no conhecimento da ciência, na escolarização e na defesa 

de um espírito nacionalista. Em oposição a um passado obscuro, pretendia-se construir uma França 

iluminada, cujas representações não mais coadunavam com o passado.  

A negação do passado pela tradição, seja ela oriunda de poderes centralizadores, de 

privilégios hereditários, de crendices populares, era oficialmente confirmada pelo interesse da 

proliferação do ensino que se tornou público porque deveria atender a um objetivo “comum” – 

a formação de uma nação burguês-capitalista, que responderia aos conclames populares ao 

mesmo tempo em que propagava uma determinada visão de mundo. Enguita (1989, p. 31) sobre 

isso pondera: 

 
Se os trabalhadores ocidentais adultos tiveram que ser moralizados e os 

nativos das colônias civilizados, os novos membros da sociedade têm que 

ser educados. Em qualquer dos casos, o objetivo é o mesmo: submeter seus 

impulsos naturais, ou o que deles ficara de pé nas velhas formas do 

trabalho, e romper suas tradições até levá-los às novas relações sociais de 

produção. 

 

Moralização, civilização e educação foram estratégias para construção de uma ordem 

firmada no capital, cujo poder simbólico se ancorava em dualidades que versavam sobre 

dimensões positivas e negativas: urbano e rural, bárbaro e civilizado, ignorante e  culto 

dentre outras. Imbricadas nos propósitos do desenvolvimento da nação, educação, 

moralização e civilização modelavam condutas, acalmavam espíritos contestadores, 

ditavam normas e regras, prescreviam conhecimentos e promoviam diferenciações. Entre o 

bárbaro e o civilizado, entre o ignorante e o escolarizado, entre o homem do campo e o 

homem da cidade, passado e presente coexistiam para além de valor semântico. Contexto 

que alicerçava a existência de bibliotecas.  

 



A BIBLIOTECA PÚBLICA E OUTROS ESPAÇOS DE LEITURA NO FAZER HISTÓRICO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.757-766, SET.DEZ.2016 761 

As bibliotecas públicas dentre outros espaços formais de leitura 

  

Nos países europeus, segundo Wittmann (2002), a biblioteca pública que atingiu o apogeu 

após 1750 tinha pouca representatividade pois não alimentava e, muitas vezes, contrariava a 

expectativa dos leitores, já que o processo de abertura desses espaços era longo, os horários e 

dias para acesso eram restritos, o espaço físico era inadequado para leitura (faltava iluminação 

e aquecimento), a relação entre leitor e livro ocorria sempre por intermédio do bibliotecário. 

Painel que se proliferou no Brasil.  

Além disso, como afirma Chartier (2004, p. 203), certas bibliotecas só aceitavam “pessoas 

de letras” ou “cientistas”, diferentemente das bibliotecas circulantes, mostradas por Wittmann 

(2002), as quais respondiam a dois propósitos: ao consumo extensivo de impressos como 

característica dos leitores modernos e ao acesso a livros por quem “por motivos sociais, 

financeiros ou geográficos, com baixo poder e motivação para aquisição, não tinha 

possibilidade de entrar numa sociedade literária” (WITTMANN, 2002, p. 157). Essas 

bibliotecas circulantes eram, no entanto, consideradas “incubadeiras do vício” da leitura, eram 

muitas vezes proibidas de circular e sofriam rígido sistema de controle.  

O preconceito, assim como a censura, recaía sobre as bibliotecas circulantes, destinadas 

a leitores “populares”. Diferentemente disso, em termos de acervo e atendimento ao público 

leitor, considerados institutos “elevados” de cultura conforme apontou o autor citado, havia os 

gabinetes de leitura. Nesses espaços de leitura era possível encontrar  

 

[...] uma pretensão francamente enciclopédica. Aqui se encontrava toda a 

amplitude do mercado editorial da época, de publicações técnico-científicas 

até obras completas de escritores, além de publicações estrangeiras. Além 

disso, um grupo muitas vezes anexo oferecia periódicos nacionais e 

estrangeiros. Tais firmas, que mostravam uma consciência do Iluminismo 

tardio mesmo com toda motivação comercial, podiam mais do que 

simplesmente existir em virtude das poucas e insuficientes bibliotecas 

públicas e/ou universitárias. (WITTMANN, 2002, p. 158) 

 

Se nas bibliotecas circulantes o acervo oferecido ao público era de leitura de evasão, nos 

gabinetes de leitura a dimensão cosmopolita poderia ser encontrada, desde obras “técnico-

científicas” até “publicações estrangeiras” e “periódicos nacionais e estrangeiros”. Alguns 

gabinetes de leitura estiveram ligados às livrarias. Lá o leitor, ao pagar um determinado valor, 

poderia encontrar diferentes materiais impressos. E mesmo que nem todo leitor pudesse pagar 

certo valor por leituras, limitando o público ali destinado, essas instituições formais de leitura 

permitiam o acesso ao livro sem necessariamente haver aquisição desse material. Em muitos 

casos, o acesso impulsionava o consumo, pois mesmo sem inicialmente adquirir o livro, essa 

aquisição posteriormente era feita, como exemplifica Chartier (2004) pela experiência de 

livreiro em um gabinete de leitura na França do século XVIII.  

Os gabinetes eram geralmente amplos, possuíam salas de leitura, sala de exposição de 

artes e salão de música. Um dos sentidos de gabinete, segundo Schapochnik (1999), é aposento 

masculino localizado no interior da residência de famílias abastadas que, em função do 

dinamismo do período do império, tais gabinetes eram abertos ao público. Eles ainda eram parte 

de um ornamento cultural em que muito mais do que valorizar os acervos dava notoriedade aos 

seus proprietários.  

Os espaços formais de leitura, com isso, reforçavam estereótipos de leitores. “Recanto 

propício para a introspecção e autonomia pessoal, daí figuravam nos gabinetes práticas de 

leitura silenciosas e individualizantes” (SCHAPOCHNIK, 1999, p. 40). O ato de ler em sua 
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dimensão privativa apontava um dos propósitos da leitura burguesa mostrados por Abreu 

(2001) e por Britto (2002). Independentemente do formato diminuto ou mais amplo, o gabinete 

era um local de locação e de comercialização de obras, espaço que figurava como estímulo ao 

comércio livresco. Pelo gabinete, a publicização do saber era ofertada, inclusive a outros 

segmentos sociais. Para o Schapochnik (1999), se o leitor tinha acesso ao livro por meio de 

empréstimo, podendo levá-lo para a casa, práticas de leitura oralizada, assim como silenciosa, 

seriam possíveis de ser realizadas. Nesse espaço, a ênfase era a leitura “recreativa”, embora 

intelectualizada e científica, mas que se diferia do espaço respeitoso de uma biblioteca pública.  

Em Goiás, o primeiro gabinete de leitura foi criado em 10 de abril de 1864 na Província 

Meia Ponte, atual Pirenópolis. Talvez por ser um espaço formal de acesso a um grande número 

de pessoas, “aberto” ao público, diferentemente do que ocorria com as bibliotecas particulares, 

o Gabinete Literário Goiano foi considerado por Barros (2008, p. 88) a “primeira biblioteca 

pública” do Estado de Goiás. Decerto se o Gabinete Literário Goiano foi considerado a primeira 

biblioteca pública do Estado isso se deve ao acesso, em um mesmo espaço, de inúmeros leitores, 

sem que nenhum deles exercesse a tutela sobre esse espaço formal de leitura.  

No entanto, antes da criação do Gabinete Literário Goiano, o periódico A Matutina 

Meiapontense assinalava, em 1832, a criação de uma biblioteca pública na capital goiana, antiga 

Vila Boa, mas isso não ocorreu. Nesse sentido, Barros (2008) reconhece o gabinete como 

primeiro espaço formal público de leitura em Goiás. A partir da análise do acervo que 

compunha esses espaço formal de leitura, por constarem obras em francês, produções que 

delineavam novos sentidos em relação ao vestuário, ao asseio pessoal, à dimensão estética, à 

ilustração e à moralidade, a autora afirma que tais dimensões deflagravam um suposto 

movimento de ilustração resultante de “uma elite letrada goiana com característica catalisadora 

de ideias estruturantes do século XIX” (BARROS, 2008, p. 95). Por mais que ela fosse aberta 

ao público indiscriminadamente selecionava leitores.  

Desse modo, o gabinete alimentou anseios e leituras como fomentou imaginário. Situação 

que não foi diferente em Goiás, a formação ilustrada ganhou impulso no século XIX, em que 

uma elite intelectual, leitora de periódicos diversos, inclusive estrangeiros, fez parte também 

do imaginário da velha capital goiana, mostra Melo (2007). Sobre o Gabinete Literário Goiano, 

a autora apresenta inúmeras referências: a primeira, a partir da fala de um dos protagonistas de 

sua pesquisa, Sr. Gesco, em que ele afirma ser o “exemplo mais notável de biblioteca pública, 

que ainda hoje existe na velha capital, e que possui nas suas estantes de três a quatro mil 

volumes de bons livros”. A segunda, pelo estudo de Bretas, a qual relata que mulheres na antiga 

capital liam mais que homens, “saíam mais, iam às ruas acompanhadas de amigos [...] iam ao 

Gabinete Literário para tomar livros emprestados (romances principalmente), os quais liam 

avidamente” (MELO, 2007, p. 46). A terceira, apresentada em notas, assevera que Machado de 

Assis elogiava o gabinete, comentava sua dificuldade de funcionamento em função de verbas e 

expunha que “Goiás possui uma sociedade literária, criada há pouco menos de um ano, e 

sustentada pela vontade enérgica de seus iniciadores” (MELO, 2007, p. 52).  

Historicamente, outros espaços “públicos” de acesso ao livro comungavam das 

características dos gabinetes. A Câmara da leitura, por exemplo, se diferenciava das bibliotecas 

públicas ao oferecer ao leitor um lugar confortável à leitura, onde ele teria acesso livre às 

estantes, encontraria um espaço aberto todos os dias, com periódicos atuais e livros de boa 

materialidade sobre assuntos variados (CHARTIER, 2004). Tal característica deflagrava de 

maneira conflituosa as peculiaridades que definiam não somente a normalização da biblioteca 

como local não confortável para leitura, aberto ao público em dias determinados, sem acesso 

livre às estantes, com acervo desatualizado, bem como a biblioteca em academias, cujas leituras 

eram obrigatórias, acentua o autor. 
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No entanto, pela restrição das Câmaras de leitura, prescreviam-se a quantidade de sócios, 

o número de empréstimos por associado e os livros que poderiam ser lidos. As sociedades 

literárias foram outra forma de acesso aos impressos. Elas dotavam-se de bibliotecas e, nos 

primórdios de sua criação, publicizavam revistas e jornais e se limitavam a círculos de leitura 

em que seus integrantes permaneciam como leitores em suas esferas pessoais, privadas, sem 

comunicação entre eles. O objetivo era suprir a “fome por informações”, isso no século XVII.  

No século XVIII, normas de organização mais rígidas deram origem a um novo formato 

das bibliotecas nas sociedades de leitura. Elas não seriam caracterizadas pela particularidade, 

pela leitura individual, privada simplesmente. “O material de leitura era colocado à disposição 

[...] Para compra, empréstimo, finanças e administração eram necessárias linhas diretrizes [...] 

O local de conservação de livros logo se tornou local de reunião, onde se discutia sobre o que 

foi lido, se formavam opiniões” (WITTMANN, 2002, p. 159).  

Tal qual ocorreu com a história dos gabinetes de leitura mostrada por Schapochnik 

(1999), os espaços formais de leitura deixaram de assumir foro intelectivo privado e ganharam, 

muitas vezes, dimensão pública. Nesses espaços pactos eram efetivados, alianças estabelecidas 

e acordos políticos tramados. De forma semelhante ao percurso dos gabinetes de leitura e das 

bibliotecas das sociedades literárias, a Biblioteca Municipal Zeca Batista, biblioteca pública de 

Anápolis, foi também “palco de reuniões”, de “debates públicos” e de “encontros políticos”. 

Em Anápolis, encontros culturais ocorriam na biblioteca pública, inclusive estratégias políticas 

eram arquitetadas nesse espaço formal de leitura. 

No entanto, a característica, nesse sentido, dos espaços formais de leitura foi se alterando, 

se intensificando ou se ampliando no decorrer dos tempos para que outras formas de 

sociabilidade pudessem ser promovidas, legitimadas e conjugadas com o encontro entre leitor 

e livro. Formas de organização do leitor e da leitura projetavam lugares de sociabilidade e o 

público a eles destinado, já que 

 
Cada vez mais “bibliotecas de leitura” e “gabinetes de leitura” 

complementavam a sala de leitura através de outra sala, na qual se podia 

conversar e fumar, onde criados serviam refrescos, e não raro havia ainda mais 

salas para outros entretenimentos urbanos, como bilhar e outros jogos. 

(WITTMANN, 2002, p. 159, grifos do autor) 

 

Embora esses espaços assumissem “feições” masculinas, isso não impedia que mulheres 

tivessem acesso aos impressos ali guardados, inclusive as mulheres eram alvo de produções 

romanescas ou muitos romances visavam atingir esse público leitor. Obras de escritoras 

também figuravam nos acervos dos espaços formais de leitura mesmo que sob pseudônimo, 

como acrescenta Schapochnik (1999). O próprio Gabinete Literário Goiano foi dirigido por 

uma plêiade de mulheres, de senhorinhas como eram chamadas, “pertencentes às camadas mais 

privilegiadas da sociedade” em 1926, como mostram Carvalho e Sant’Anna (2009, p. 105).  

Por terem tempo disponível e entusiasmo para exercer um trabalho não remunerado, essa 

instituição formal de leitura possibilitou a ampliação dos espaços em que a mulher poderia 

frequentar e atuar, antes geralmente restritos aos ambientes privados como lar e escola. 

Permissão que expandiu alcance com as publicações jornalísticas por elas criadas nesse período, 

tal qual a Folha Goiana. A ocupação feminina em certos lugares, juntamente com a participação 

política, devia-se ao avanço dos movimentos feministas no início do século XIX. Em Goiás, 

nesse período, já havia a Federação Goiana para o Progresso Feminino (FGPF), filial da 

Federação Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF).  

Melo (2007) revela em sua pesquisa outros espaços de publicização de impressos em 

Goiânia, como livrarias, bazares, cafés, bancas de revistas e farmácias. Foram esses espaços 
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informais, juntamente com os espaços formais de leitura, que produziram um fervilhar de leitura 

na nova capital de Goiás, defende a autora. Muito mais do que isso, espaços formais de leitura 

sob domínio estrangeiro, como o inglês, contribuíram para que ideias de um novo tempo que 

despontava fossem implantadas no Brasil, tal qual a British Subscription Library 

(SCHAPOCHNIK, 1999). A possibilidade de acesso ao livro e a criação de outros espaços de 

leitura favorecia a circulação de ideias, o encontro de leitores, o debate “público”. Razão que 

justifica a defesa de Chartier (2004, p. 175 - 176): 

 
Parece claro que todos os livros lidos não são livros possuídos: nas cidades do 

século XVIII, muitos deles são com efeito os locais de uma possível leitura 

pública, desde o gabinete do livreiro até a biblioteca, e é densa a circulação 

privada do livro, seja emprestado seja tomado de empréstimo, lido em comum no 

salão ou na sociedade literária. [...] para a massa parisiense, a cultura do impresso 

não é a do livro possuído, mas do pasquim ou do panfleto logo jogado fora, do 

painel ou do cartaz decifrado na rua, do livro que cada um leva consigo? 

 

 A própria biblioteca pública assumiu feições diferenciadas no decorrer dos tempos. 

Estudos específicos sobre ela com o advento dos cursos de especialização em Biblioteconomia 

nos Estados Unidos, na década de 1920, definiram e ampliaram a função desse espaço de leitura, 

redesenhando a relação biblioteca e sociedade, biblioteca e escola. A controvérsia sobre a 

imposição ideológica que lhe deu origem, sob o comando do Estado, passou a ser explicitada 

muito antes do século XX (MUELLER, 1984).  

De uma perspectiva individual para uma amplitude social, teóricos norte-americanos e 

ingleses foram revendo o papel da biblioteca na sociedade. De uma instituição destinada à 

expansão da educação, da cultura em geral e de formas de lazer, ela passaria a incluir novas 

funções de caráter comunitário ligadas às necessidades de informação em atividades cotidianas. 

Apresentar discussões controvérsias, pontos de vista sobre o mesmo assunto, era a proposta de 

alguns defensores que viam a necessidade de a biblioteca rever o seu papel em função das 

transformações sociais. A vinculação desse espaço com a educação, incluindo a necessidade de 

educação de massa e campanhas de alfabetização, o destaque a uma política de leitura para o 

progresso do conhecimento, assegurando o “progresso da civilização” foram também 

defendidos. Todavia, nem todas essas discussões foram aceitas e seus propósitos implantados. 

A palavra “mudança” caracterizou historicamente a relação leitor e livro, encontro que ocorre 

no espaço da biblioteca pública ou em outros espaços formais ou informais de leitura. A estrutura 

física da biblioteca, a fim de acolher e possibilitar o encontro entre leitor e livro em função da 

expansão do impresso e de tudo que a ele esteve ligado, também se alterou. Perdeu-se, por exemplo, 

a aura sagrada do livro, privilégio de poucos. Não somente isso, a forma de organização do acervo 

foi redefinida, novos impressos foram disponibilizados pela importância que outros meios 

veiculadores de informação assumiram no decorrer dos tempos, como o rádio e a televisão, assim 

como a internet, e a relação biblioteca e sociedade desde então tem sido repensada.  

Nesse processo de revisitação, entender sentidos faz-se primordial porque a biblioteca 

alimenta saberes e fazeres que fomentam a necessidade de ser leitor não limitado ao processo 

da escrita. Estar em espaço próprio de leitura, com móveis e livros disponíveis para muitos 

alcances e objetivos instaura modos de ler, mas também visibiliza o leitor que se faz leitor 

porque fomenta representações que guardam ensejos com outros tempos históricos. A 

biblioteca, apesar dos problemas que ela enfrenta para se configurar como espaço praticado de 

leitura, é ainda lugar de acesso, de guarda e de memória. Por isso, discursos que recaem sobre 

ela devem ser sim transvestidos de desejo de transformação da realidade pela leitura, da leitura 

da realidade.  
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INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO MÉDIO: ESTADO DA ARTE 

 

Sand Mayara Giacomelli de Melo1 

Maria Betanea Platzer2 

 

O presente artigo integra o desenvolvimento de uma pesquisa de Mestrado que investiga 

pesquisas publicadas na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd) nos anos de 2004 a 2015, que versam sobre o domínio do código escrito, 

especificamente, de alunos que frequentam o Ensino Médio, considerando que essa etapa final 

da Educação Básica, por meio de ações pedagógicas significativas e motivadoras, deva 

proporcionar aos adolescentes uma autonomia em relação a práticas competentes e 

significativas de leitura e escrita. Para tanto, ao analisarmos a realidade do processo da educação 

brasileira não podemos perder de vista questionamentos em relação ao jovem egresso do Ensino 

Médio; isso significa que devemos nos indagar se os alunos oriundos da Educação Básica estão 

sendo formados e preparados de acordo com as diretrizes e orientações nacionais. 

Para nossa reflexão teórica sobre o domínio da linguagem escrita dos alunos do Ensino 

Médio foram de fundamental importância as orientações presentes na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) - 9.394/96, nos documentos oficiais, como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), e a institucionalização dos 

sistemas nacionais de avaliação, entre eles, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), a Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como as 

concepções e os enfrentamentos do ensino de Língua Portuguesa contemporâneo.  

Nessa perspectiva, a preconização da LDBEN - 9.394/96, como diretriz educacional 

brasileira, e a publicação do PCNEM (BRASIL, 2000) e do PCN+ (BRASIL, 2007), como 

forma de orientar e auxiliar as equipes escolares na execução de suas ações educativas propõem 

que as escolas, em especial de Educação Básica, organizem um currículo que vá ao encontro 

de conhecimentos e competências que tenham como principais contextos de sua aplicação o 

trabalho e a cidadania. É possível depreender, ainda, que os documentos oficiais conduzem o 

ensino de Língua Portuguesa a concentrar suas ações didático-pedagógicas em práticas que 

priorizem os usos sociais da língua.  

Para tanto, o Brasil, nas duas últimas décadas, estabelece além de novos parâmetros de 

gestão do sistema educacional, políticas públicas de avaliações em larga escala. Confirmando, 

então, uma tendência mundial à utilização dessas avaliações, como forma de mensurar o 

desempenho escolar dos alunos, segundo as diretrizes educacionais brasileiras, além de 

produzirem indicadores que contribuam como subsídios a políticas de melhoria do ensino 

básico, bem como de verificar até que ponto essas políticas públicas estão preparando seus 

jovens para exercerem o papel de cidadãos na sociedade contemporânea. 

Nesse cenário, a institucionalização das avaliações em larga escala, como meio para 

produção de indicadores que auxiliem em políticas de melhoria do ensino básico, denuncia 

inúmeros problemas relativos ao ensino. No entanto, nos faltam, ainda, respostas objetivas à 

pergunta sobre como garantir o direito à aprendizagem no Ensino Médio, pois as avaliações em 

larga escala e consequentemente a divulgação dos seus resultados nem sempre consideram a 

formação integral do educando. 
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No inventário das dificuldades encontradas e apontadas na escola contemporânea, Silva 

(2010) afirma que a didática envolta nas aulas de leitura abrange um movimento mecanizado e 

sincronizado, em que os ciclos de aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa compreendem 

ações como: abrir o livro, ler a lição, responder as questões, repassar a gramática, redigir trinta 

linhas, entregar ao professor, e principalmente repetir exatamente ou redundamente esse 

movimento nas aulas subsequentes. Além disso, podemos considerar que, vagarosamente, vão 

sendo instituídas ações pedagógicas meramente reprodutoras, cuja finalidade da leitura resume-

se apenas a imitação, a contemplação passiva, a cópia, a ficha padronizada entre outras práticas, 

que visam somente contentar as exigências das provas bimestrais. 

Nesses termos, o espaço de leitura apresenta problemas e contradições que necessitam ser 

superados para que assim os alunos sintam-se estimulados a praticar a leitura e que, sobretudo, 

possam ter uma educação melhor. Ao ser institucionalizado, o ensino de leitura perdeu sua 

naturalidade e transformou-se em uma estafante rotina. A espontaneidade do ensino de leitura 

perdeu-se nas práticas pedagógicas, pois os processos de ensino e aprendizagem não propõem 

mais a leitura como uma maneira de melhor compreender a vida, mas sim como uma forma de 

cumprir artificialismos e protocolos impostos pela escola. Com isso a interação entre textos e 

leitores fica cada vez mais distorcida e distante, desviando assim os processos de ensino e 

aprendizagem de propósitos como: a fruição significativa e prazerosa, a reflexão, a discussão, 

entre outros (SILVA, 2010). 

Com efeito, a escola produz, a partir de seu viés cultural, um modo de vida escolar sob a 

perspectiva de que as ações pedagógicas e as relações sociais nesse espaço tornaram-se tão 

naturais que já não nos chamam mais atenção. Isto posto, podemos inferir que a própria 

“familiaridade” serviu para ocultar e abrandar ideias, representações e crenças que gerações de 

alunos interiorizam pelo simples fato de frequentarem a escola. Nesse cenário, “[...] é difícil 

atingir uma consciência reflexiva sobre as crenças e representações adquiridas deste modo 

prático do <<sempre foi assim>> [...]” (HUTMACHER, 1999, p. 51). 

O espaço escolar reproduz, assim, uma cegueira relacionada aos seus processos de ensino 

e aprendizagem, pois: 

 
As mudanças qualitativas que se exigem actualmente às escolas põem em questão 

aspectos fortemente enraizados nas mentalidades, relacionados com o modo de 

vida escolar, esta espécie de inconsciente coletivo, ao qual é muito difícil ter 

acesso sem trabalho paciente de reconstrução, que precisa ser levado a cabo num 

vaivém entre a reflexão orientada e a prática (HUTMACHER, 1999, p. 52). 

 

Diante dessa realidade, Mafra (2003) reconhece que as ações pedagógicas, em especial 

no Ensino Médio, ausentam fortemente a escola na intermediação do jovem-livro. Dessa forma 

podemos observar, então, que as mudanças pedagógicas escolares são imprescindíveis, pois se 

pensarmos nas ações escolares dos professores de língua portuguesa, perceberemos uma 

naturalidade em relação a processos de ensino e aprendizagem que englobam atividades 

mecânicas e que consequentemente afastam cada vez mais o estudante de se tornar um cidadão 

apto para cumprir ativamente seu papel social na vida adulta.  

Em relação a práticas pedagógicas ligadas ao ensino de leitura e escrita, o professor, por 

sua vez, tem de ser efetivamente leitor. Sendo assim, o importante é que o docente se torne 

ativo em suas metodologias de ensino e, consequentemente, não seja estático a ponto de 

subordinar-se a inconstante espera de uma política oficial que nunca vem. O docente deve ser 

capaz de buscar soluções sérias, caseiras e, sobretudo, criativas, que impeçam e evitem a 

destruição do potencial de leitura de milhares de crianças e jovens (SILVA, 2010). 
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Em outras palavras, as ações pedagógicas propostas pelos docentes em sala de aula devem 

transformar a concepção de linguagem construída não só em uma nova metodologia, mas 

principalmente em um “novo conteúdo” de ensino. Nessa perspectiva, a escola deve ser capaz 

de compreender que  

 
[...] uma coisa é saber a língua em situações concretas de interação, 

entendendo e produzindo enunciados, percebendo as diferenças entre uma 

forma de expressão e outra. Outra é saber analisar uma língua dominando 

conceitos e metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a língua, se 

apresentam suas características estruturais de uso (GERALDI, 1999, p. 45-6). 

 

Sendo assim, as ações didático-pedagógicas relativas ao ensino de língua materna não 

devem alterar somente mudanças de ordem técnicas, mas, sobretudo, novas concepções 

metodológicas de ensino (GERALDI, 1999). 

Diante dessa realidade, não basta remendar alguns aspectos para que os processos de 

ensino e aprendizagem se modifiquem. No caso específico do ensino de língua portuguesa, “[...] 

nada será resolvido se não mudar a concepção de língua e de ensino de língua na escola [...]” 

(POSSENTI, 1999, p. 32).  

Na acepção por nós adotada, nossa pesquisa reconhece a necessidade de acompanhar 

estudos que abordem o desenvolvimento, as transformações, e as inovações que buscam tornar 

o campo da educação e seus agentes educativos cada vez mais competentes para atender os 

anseios da escola contemporânea. Nosso estudo envolve, portanto, o mapeamento de pesquisas 

da base de dados da ANPEd, nos anos de 2004 a 2015, com divulgação junto aos Grupos de 

Trabalho (GTs): Didática - GT4 e Alfabetização, Leitura e Escrita - GT10. Para o levantamento 

de nosso estudo, optamos por nortearmos nosso balanço a partir de artigos publicados sobre os 

assuntos e/ou temas relativos a: Leitura e Escrita; Ensino Médio; Prática Docente e ainda 

expressões que sinalizem práticas de ensino de um modo geral. 

Nossa pesquisa indica um total de 340 artigos publicados nos GTs 04 e 10 nas últimas 11 

reuniões anuais da ANPEd. De acordo com Ferreira (2002), quando se trata de uma pesquisa 

de caráter bibliográfico, para a produção de um novo conhecimento, o pesquisador necessita de 

muito cuidado ao analisar os trabalhos e estudos já produzidos anteriormente, pois cada artigo 

será lido e analisado a partir de outros que já o antecederam ou o sucederam, estabelecendo 

uma relação de dependência para as indagações e conclusões do pesquisador. 

Nesse universo, a multiplicidade de perspectivas e pluralidades de enfoques relacionados 

às publicações nos levam a considerar que para uma pesquisa dessa natureza, é preciso algum 

parâmetro, mesmo que este evidencie alguns riscos. Nesse cenário, segundo as ideias de Luna 

(2013), é importante depreender que a investigação bibliográfica deve levar em consideração 

“[...] a seguinte ordem: Título – Resumo- Leitura do texto. Se o título, de alguma forma, sugerir 

interesse para o seu trabalho, vale a pena ler o resumo. Com essa leitura, será possível decidir 

se compensa ou não a leitura do texto” (LUNA, 2013, p. 101). Isto posto, colocamos em prática 

nosso levantamento bibliográfico.  

De acordo com a ordem de seleção dos estudos descrita por Luna (2013), observamos até 

o presente momento de nosso mapeamento, que mesmo com o elevado número de publicações 

nos GTs Didática e Alfabetização Leitura e Escrita, apenas 8 dos 340 artigos divulgados entre 

os anos de 2004 a 2015 foram selecionados para nossa análise, isto é, elegemos, no total, apenas 

2% dos artigos como interesse para nosso tema de pesquisa. 

 Diante dessas constatações, podemos considerar, de acordo com Romanowski e Ens 

(2006), que efetivamente alguns temas de pesquisa são silenciados em relação à 

sobrevalorização de outros assuntos, pois durante a análise das publicações da ANPEd 
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constatamos uma ausência significativa de estudos explicitados sobre leitura, escrita e prática 

docente no Ensino Médio, e uma predominância de pesquisas relacionadas ao domínio da 

Língua Portuguesa, além de ações pedagógicas com foco no Ensino Fundamental, 

principalmente nos anos iniciais dessa etapa educacional. Nesse universo, nossa análise 

bibliográfica aponta os temas, subtemas e conteúdos priorizados pelas pesquisas publicadas e, 

também, sinaliza a necessidade de estudos relativos ao ensino de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio. 
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Introdução 

 

O presente trabalho analisa as práticas de ensino do sistema de escrita alfabética 

desenvolvidas por docentes no cotidiano da sala de aula, no âmbito do Programa Alfa e Beto 

de Alfabetização. Considerando esse objetivo, discutiremos sobre os métodos tradicionais de 

ensino da leitura e da escrita e as mudanças ocorridas no campo da alfabetização, tendo em 

vista nosso interesse em compreender as perspectivas que sustentam os materiais do referido 

Programa, assim como as práticas desenvolvidas pelos professores a partir desses materiais.  

Na história da alfabetização, percebemos que, no Brasil, assim como em outros países, 

instaurou-se uma acirrada disputa entre métodos de alfabetização, que se expressou, 

principalmente, no embate entre os chamados “métodos sintéticos” e os “métodos analíticos”. 

Os sintéticos (soletração, silabação e método fônico) partiam das unidades menores da língua 

(letra, sílaba ou fonema), enquanto os analíticos (palavração, sentenciação e método de contos) 

iniciavam o processo de alfabetização a partir da análise das unidades maiores (palavra, frase 

ou texto) (CARVALHO, 2008). Embora tivessem pontos de partida diferentes, esses dois 

grupos de métodos não se diferenciavam quanto à maneira de perceber a alfabetização, que era 

vista como o ensino de um código a ser memorizado pelos alunos. 

A partir, principalmente, da década de 80 do século XX, os métodos tradicionais de ensino 

da leitura e da escrita e as cartilhas que os concretizavam foram objeto de inúmeras críticas, em 

decorrência, sobretudo, de mudanças conceituais no campo da alfabetização. Tais mudanças, 

impulsionadas, especialmente, pela teoria da psicogênese da escrita, desenvolvida por Emilia 

Ferreiro e colaboradores (cf. FERREIRO; TEBEROSKY, 1999), deslocaram o eixo da 

discussão do “como se ensina” para o “como se aprende”. Os estudos sobre letramento, 

entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da 

leitura e da escrita em práticas sociais diversas (SOARES, 1998), também começaram, 

sobretudo a partir da década de 90 do século passado, a se difundir no Brasil. 

Apesar das indiscutíveis contribuições aportadas por essas perspectivas teóricas para o 

campo da alfabetização, é preciso reconhecer que as apropriações delas nos meios acadêmicos 

e educacionais parecem ter contribuído para o que Soares (2004) nomeou de “desinvenção da 

alfabetização”, que corresponde a um processo de perda de especificidade da aprendizagem 

inicial da leitura e da escrita. Nessa perspectiva, a alfabetização passou a ser vista como um 

processo espontâneo, que ocorreria por meio do contato com textos e dispensaria um ensino 

sistemático das propriedades e convenções da escrita alfabética. 

Como uma reação à “desinvenção da alfabetização”, surgiram, no limiar do século XXI, 

no Brasil e em outros países, propostas de retorno aos métodos tradicionais de alfabetização, 

especialmente do método fônico, um método sintético de alfabetização no qual cada grafema é 
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aprendido como um fonema, que, junto a outro fonema, pode formar sílabas e palavras 

(FRADE, 2007). Esse retorno aparece, muitas vezes, vinculado a interesses mercadológicos 

(venda de livros, programas de alfabetização, etc.), associados à promessa de reverter o 

problema do baixo desempenho dos alunos em leitura e escrita. 

Nesse contexto, o alfabetizador, independentemente do método ou Programa, reelabora, 

recria e reinventa as prescrições no seu trabalho cotidiano, a partir de suas experiências 

anteriores e do contexto imediato de ação. Assim, entendemos que os professores podem, diante 

das “estratégias” − “cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a 

partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, 

uma instituição cientifica) pode ser isolado” − (re)construir suas práticas de ensino por meio de 

“táticas” − “[...] ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio”. (CERTEAU, 

2012, p. 99 e 100) 

Diante desse quadro, desenvolvemos um estudo que visou a analisar as práticas de ensino 

do sistema de escrita desenvolvidas por duas professoras do 1º ano do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino de Caruaru – PE, que adotou o Programa Alfa e Beto foi nos anos de 

2011 e 2012 na educação infantil e nos quatro primeiros anos do ensino fundamental. Em 

relação à formação e o tempo de experiência das professoras participantes da pesquisa, ambas 

possuíam magistério e formação em nível superior: a professora A com graduação em 

Pedagogia e a professora B com graduação em Letras. Além disso, a docente A também 

cursava, na época da pesquisa, pós-graduação lato sensu (especialização) na área de Educação. 

Com relação à experiência, a professora B, com mais de 20 anos de docência, era muito mais 

experiente que a professora A, que tinha apenas 5 anos de trabalho. 

Para atender ao objetivo da pesquisa, realizamos observações de aulas e entrevistas 

semiestruturadas com as duas professoras participantes da pesquisa. A análise dos dados foi 

desenvolvida por meio da análise de conteúdo do tipo temática categorial (BARDIN, 1977). 

 

Contextualizando o Programa Alfa e Beto 

 

O Programa Alfa e Beto de Alfabetização pertence ao Instituto Alfa e Beto (IAB), uma 

organização não governamental que oferece produtos e serviços voltados para educação 

infantil, alfabetização e anos iniciais do ensino fundamental. Utiliza o método fônico de 

alfabetização, que compreende a escrita como um código a ser memorizado pelos aprendizes, 

e é constituído por materiais tanto para uso individual do aluno, quanto para o uso coletivo em 

sala de aula. São também disponibilizados materiais para os professores, para as escolas e para 

as secretarias de educação. 

O Programa é constituído por materiais como o livro didático “Aprender a Ler”, o caderno 

“Grafismo e Caligrafia: letra cursiva”, os “Minilivros”, o “Livro Gigante”, cartazes, fantoches 

dos personagens do Programa (Alfa e Beto), cartelas de letras e testes diagnósticos. O livro 

didático “Aprender a Ler”, considerado o carro-chefe do Programa, é composto por 20 (vinte) 

lições e cada uma delas aborda um fonema. As lições são divididas em blocos de atividades: 

“Leitura”, “Brincando com sons e letras”; “Hora de ler”; “Correto?”; “É assim que se escreve”; 

“Redação”; “Já sei ler”. 

Conforme o “Manual de Orientação” do Programa, o planejamento das aulas deve ser 

feito em função de cada lição do livro, que deve ser estudada ao longo de duas semanas, 

aproximadamente (oito a dez dias letivos). Nesse período, o professor deve realizar todas as 

atividades previstas no livro, assim como as demais atividades que constituem o Programa (cf. 

OLIVEIRA, 2011).  
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A partir da observação das orientações e das atividades voltadas à apropriação do sistema 

de escrita alfabética nos materiais do Programa Alfa e Beto, constatamos que a concepção de 

alfabetização adotada pelo Programa está ancorada na perspectiva de escrita como um código 

de transcrição de unidades sonoras. Também observamos que as atividades apresentadas no 

livro didático do referido Programa priorizavam, na maior parte das vezes, o trabalho com 

fonemas, que eram explorados por meio, principalmente, da memorização e da repetição. 

 

Análise das práticas de ensino de leitura e escrita das professoras no âmbito do Programa 

Alfa e Beto 

 

Professora A 

 

As práticas desenvolvidas por essa docente evidenciaram que o uso dos materiais do 

Programa Alfa e Beto era associado a outros materiais didáticos. Além disso, a professora 

realizava algumas modificações ao usar o livro “Aprender a Ler”, tendo em vista que se 

tratavam de livros reutilizados4 em que algumas atividades não serviam para serem respondidas. 

No caso dos Minilivros5, que, seguindo as orientações do Programa, deveriam ser individuais6, 

eram utilizados como suporte para treino/tomada individual de leitura, na mesa da docente. 

Apesar disso, a professora não se distanciava totalmente da proposta do Programa, uma vez 

que, ao trabalhar com o livro didático e ler as palavras de cada lição, sempre enfatizava o 

fonema que estava sendo trabalhado. 

Existiam ainda outros tipos de atividades que a professora realizava com diferentes 

materiais e que não faziam parte do Programa, como, por exemplo, o trabalho com os 

diferentes gêneros textuais, o qual era desenvolvido mensalmente. Desse modo, foi possível 

observar nas práticas dessa docente e, inclusive, da própria escola em que atuava, tentativas 

de intercalar as práticas de alfabetização e letramento, ao permitir que as crianças 

explorassem textos de uso social que diferiam da maioria dos textos apresentados nos 

materiais do Programa Alfa e Beto, os quais se aproximavam dos textos presentes nas 

antigas cartilhas, com repertório de palavras e léxico controlado. Como destaca Morais 

(2012), as cartilhas fônicas ocupam os alunos com pseudotextos, extremamente limitados e 

pouco reflexivos, que não pertencem aos gêneros textuais de uso social. 

Identificamos também, conforme dissemos anteriormente, que a docente fazia uso de 

outros materiais didáticos, entre eles o livro Porta Aberta, de Isabella Carpanede e Angiolina 

Bragança7, além de atividades que, segundo a docente, tinham sido retiradas da internet. As 

atividades adicionais que a docente utilizava pareciam se aproximar do método silábico de 

alfabetização, conforme dissemos anteriormente, pois envolviam um trabalho que recorria, por 

vezes, a famílias silábicas.  

 

                                                           
4 As observações na sala de aula dessa professora foram realizadas no segundo ano de implantação do Programa, 

quando os materiais didáticos estavam sendo reutilizados. 
5 Os minilivros são um material do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e consistem em uma coletânea de 

pequenos livrinhos que chegam em um único bloco: a cada lição a professora destaca o livro referente ao fonema 

trabalhado, grampeia e entrega um a cada criança para que leia sozinha o material, que, assim como os outros 

materiais da Programa, tem o repertório de palavras controlado, a partir dos fonemas que já foram ensinados. 
6 Como no ano de geração dos dados não chegaram minilivros novos, a professora também estava reutilizando 

aqueles que ficaram na escola e, portanto, não havia quantidade suficiente para que cada criança tivesse o seu. 
7 Segundo o Guia de Livros Didáticos do PNLD 2013, a proposta de ensino do sistema de escrita alfabética desse 

livro privilegia modelos de atividades de ordenamento e complemento de sílabas e letras em palavras (BRASIL, 

2012, p. 122). 
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Professora B 

 

Assim como a professora A, a docente B também não se guiava única e exclusivamente 

pelo livro didático “Aprender a Ler”, na medida em que realizava outras atividades que não 

estavam presentes nesse recurso. Com isso, a professora B não atendia às orientações do 

Programa, que estipulavam o uso exclusivo de seus materiais e não admitiam adaptações ou 

recriações das atividades presentes no livro. Esse não atendimento às orientações do Programa 

também se materializava quando a docente propunha, em algumas situações, atividades mais 

próximas dos métodos silábico e da soletração.  

A aproximação a esses métodos era notória nas atividades de correspondência entre 

figuras e fonemas, uma vez que os exercícios do livro solicitavam que os alunos identificassem 

as imagens e realizassem a marcação (circulando, marcando um X) daquelas cujos nomes 

apresentavam os fonemas que estavam sendo estudados (fonemas /k/ e /d/). Embora a ênfase 

fosse sobre o fonema, o que ficou notório foi a opção da docente pela exploração de grafemas 

e famílias silábicas, distanciando-se, assim, de um trabalho pautado no isolamento e 

identificação dos fonemas, conforme propunha a atividade do livro “Aprender a Ler”. 

Contudo, embora se desvinculasse de orientações do Programa, percebemos que essa 

docente também procurava seguir as suas prescrições, tendo em vista que a leitura dos 

Minilivros era uma atividade constante em suas aulas. A fim de propiciar a aquisição da técnica 

do “ler”, os aprendizes eram submetidos à leitura de Minilivros do Programa. A professora 

dedicava momentos da aula para que os alunos exercitassem a leitura com base nesses 

Minilivros, como também para identificar o nível dos discentes em relação a essa competência. 

Ao desenvolver essa prática, a docente seguia o que o Programa orientava, uma vez que a 

“leitura” desses “textos” ajudaria, segundo o Programa, na consolidação do “sujeito leitor”. 

 

Considerações finais 

 

A partir da análise das práticas de ensino de leitura e escrita das duas professoras, 

percebemos que, ao desenvolverem as atividades propostas no livro didático do Programa, as 

docentes buscavam, de modo geral, organizar suas práticas de acordo com as orientações desse 

material. Contudo, instituíam “táticas de consumo” (CERTEAU, 2012), distanciando-se da 

proposta do método fônico e apoiando-se, principalmente, na exploração de letras e sílabas. 

Sendo assim, as professoras (re)inventavam, em seu cotidiano, outras maneiras de fazer, como 

acrescentar outras propostas e materiais, alguns deles mais próximos do método silábico e 

outros relacionados à perspectiva do letramento, como no caso de uma das professoras 

investigadas.  
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DOBRAS E DESDOBRAMENTOS DA LEITURA NA EJA 

 

Leidinalva Amorim Santana das Mercês1 

Lúcia Amorim Santana2 

 

A aproximação dos estudantes do conhecimento e do patrimônio cultural, em uma sala 

de aula, muitas vezes, se dá quando a sua imaginação é desafiada. A provocação pode vir de 

um texto verbal, não verbal ou misto. Aqui, temos a pretensão de relatar algumas experiências, 

com o texto literário, vivenciadas por estudantes e professoras da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), de escolas públicas de Salvador. O caminho a ser trilhado, toma essas experiências como 

matéria de reflexão, pois a EJA é uma modalidade de ensino desafiadora, destinada aos 

excluídos de bens que a escolarização deveria garantir. 

As turmas da EJA, com as quais trabalhamos, correspondem tanto às séries do Ensino 

Fundamental I e II, quanto as que são correlatas ao Ensino Médio. Nessas classes encontramos 

pessoas de 18 a 70 anos, em estágios diferentes de leitura e escrita; com distintos níveis de 

conhecimento, com diferentes valores, crenças e visões do mundo. Características comuns os 

aproximam: todos querem aprender, querem recuperar o tempo perdido, apesar do cansaço da 

rotina diária de trabalho. A grande maioria é do sexo feminino. São donas de casa, empregadas 

domésticas, ou do comércio alternativo, auxiliares de serviços gerais, trabalhadores e 

trabalhadoras da construção civil, vigilantes, motoristas, aposentados ou desempregados. Todos 

são leitores da “palavramundo”, como nos disse Freire (1989). Com aqueles estudantes, havia 

muitas histórias submersas e uma profusão interminável de ideias.  

Para essa reflexão, nos apropriamos da noção de “experiência educativa”, proposta por 

Domingo e Ferré (2013): uma forma de olhar para os fenômenos educativos, pois esses 

carregam consigo suas próprias lições, sua própria aprendizagem, seu próprio saber. A essa 

noção associamos a literatura. Daí podemos dizer que há sempre dobras e ou desdobramentos 

do (im)possível. A literatura pode permear as diversas disciplinas do currículo das escolas e 

pode ajudar a discutir problemas sociais, destacar um recorte do passado, ou até facilitar a 

compreensão do momento social, em que se está vivendo, dentre outras tantas possibilidades.  

A vida seguia seu curso. As questões aflitivas explodindo em todos os instantes, 

ameaçando solapar quem estivesse no caminho. Naqueles dias, o conflito que instigava e 

mobilizava a opinião pública era a terceirização, levando muitos a ter medo de perder os seus 

empregos ou continuarem desempregados. Entretanto, esses não eram os únicos problemas que 

tiravam o sono daquelas pessoas... 

Nas aulas, pretendíamos estimular a expressão oral e desenvolver a lectoescrita. Para 

tanto, utilizamos textos críticos, humorísticos, satíricos, que instigassem o pensamento. A 

metodologia foi pautada no dialogismo, na mediação, na exposição argumentativa e na 

ludicidade. Apresentamos poemas e charges, com temas que mobilizavam a opinião pública. 

Para dinamizar as aulas, utilizamos textos impressos com e sem ilustrações, cartões com 

palavras, cartolinas, notícias de jornal e vídeos. A figura, a seguir, de autoria de Bruno Galvão, 

ilustra uma das charges trabalhadas. 
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Figura 01: Terceirização. Autor: Bruno Galvão. Disponível em: <http://www.humorpolitico.com.br/humor-

2/terceirizacao-5>. Acesso em: 30 mai. 2015. 

 

Apresentamos algumas charges para trabalhar esses temas. Como esperávamos, esta 

tipologia textual provocou certo estranhamento. Para a maioria dos estudantes, o uso de figuras 

nas aulas de Língua Portuguesa era incomum. Poucos deram importância para as imagens. As 

atenções estavam voltadas para as placas e os balões das conversas dos personagens. Muitos 

acreditavam que o texto se resumia apenas às palavras impressas. As imagens, ali dispostas, 

aparentemente, não conduziam a nenhuma reflexão. Não obstante, o texto não estava encerrado 

em si mesmo. Com essa temática, foi possível estudar: o conceito de terceirização, aspectos 

relacionados à PL-4330 e o que os políticos estavam fazendo sobre o assunto.  

Muitos professores se apropriaram do poema “O Bicho’, de Manuel Bandeira para 

envolver seus alunos em uma discussão sobre as problemáticas sociais. Nós também o fizemos, 

em ocasiões diferentes, com alunos dos dois segmentos da EJA. Com os estudantes do Tempo 

de Aprender II, modalidade que abarca da alfabetização até o 2º ano, do atual Ensino 

Fundamental I, foi realizada uma atividade chamada texto em tirinhas. Entregamos o poema 

com as palavras dos versos separadas uma a uma para os alunos. Eles leram aquelas palavras 

desconexas, mas não conseguiam entender nada. Então, passamos a ler o texto em voz alta. 

Quem tinha a palavra lida, levantava-se e a colava num papel cartaz, previamente fixado ao 

quadro. Quando a última palavra foi lida, o poema estava completo na grande folha de papel. 

Deste ponto, passamos a reler o texto, para em seguida discutir o que fora lido.  

Bastaram poucas palavras de alguns estudantes para que a turma começasse a desdobrar 

o texto de Bandeira. Certos alunos afirmaram que pela descrição do inicio, pensaram que o 

bicho se tratava de um animal sem dono; outros se mostravam surpresos com a descoberta do 

personagem como sendo um homem. Houve quem ficasse angustiado ao lembrar que havia dois 

locais para jogar lixo bem perto da escola e lá ocorria a vivência diária do poema. Uma pessoa 

afirmou que muita gente tem atitudes de animal e nem é porque está com fome. Muitas situações 

forçam pessoas a assumir posições, que desde o começo da historia da humanidade era atribuída 

aos animais, chamados irracionais, sem que as outras tomem uma atitude para resgatá-las. O 

poema lembrou aos alunos desta realidade amarga, das vidas sofridas no silêncio. 

http://www.humorpolitico.com.br/author/bruno/
http://www.humorpolitico.com.br/humor-2/terceirizacao-5
http://www.humorpolitico.com.br/humor-2/terceirizacao-5
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Nas classes da EJA, correlatas ao Ensino Médio, o poema “O Bicho” foi usado numa 

sequência temática sobre vidas em risco, com o objetivo de elucidar as dúvidas dos educandos 

com relação às diferenças existentes entre um “texto literário” e um “texto não literário”. Além 

do poema foram levadas para a classe notícias de jornal, letras de música, fábulas, dentre outros. 

Parte dos estudantes já havia tido contato com o poema. Um rapaz argumentou que parecia 

estar diante de uma cena comum, o qual era obrigado a ver perto da rua onde morava. Houve 

quem ficasse indignado com o autor, por chamar um homem de bicho, todavia, para eles a 

revelação do homem levado a situação de bicho para satisfazer as necessidades básicas, não foi 

novidade, pois viviam num mundo onde “[...] os centros de interesses existenciais são atingidos 

pelas carências múltiplas humanas [...] a partir da mais primitiva de todas: alimentação para a 

sobrevivência” (ATAÍDE, 2002, p. 210).  

A surpresa, para todos naquela noite, foi duas colegas de sala terem confessado que já 

haviam sido badameiras3, que tiravam seus sustentos das latas de lixo dos supermercados. Esta 

revelação silenciou a turma. Os olhares diziam mais que quaisquer palavras. Ali havia dó, 

tristeza, revolta, angústia. “O Bicho” com sua abordagem moderna de um dos aspectos sociais 

que vem se perpetuando, a fome, conseguiu suscitar um movimento de interação entre a obra 

escrita, os discentes e as docentes. Foi evidenciada a desconstrução de algumas ideias, antes 

existentes com relação aos catadores, pessoas visíveis, contudo não vistas por determinados 

grupos sociais. Naquela noite, os versos de Bandeira adentraram a espaço escolar, “[...] 

propondo sugestões, erigindo-se em assunto que é impossível evitar, tornando-se estímulos 

positivos ou negativos [...]” (CANDIDO, 1987, p. 158), pois se constituíram em versos 

fomentadores de pensamentos. 

Há dobras e constantes desdobramentos nas aulas, assim como ocorre na literatura. Às 

vezes leva-se um texto para a sala com intuito de trabalhar um conteúdo que faculte ao aprendiz 

um maior domínio dos fatos linguísticos, para que ele seja um usuário eficiente da norma 

escolhida pela sociedade, mas os textos ganham vida e se reinventam. As discussões se 

multiplicam. O espaço escolar se torna um divã coletivo, que faz emergir recordações alegres 

ou tristes; um mercado onde o produto oferecido é o conhecimento. Assim, temos aprendido 

com nossos alunos, que a melhor escola não é feita apenas de paredes com tijolos, mas a que é 

construída com o relacionamento entre as pessoas.  
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“MEU PRIMEIRO VIOLINO” E A EXPERIÊNCIA DE NOVOS LEITORES 

NO CAMPO MUSICAL PARA A DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MUSICAL EM 

JOINVILLE – SC 

 

Pedro Romão Mickucz1 

Taiza Mara Rauen Moraes2 

 

Não se compreende música.  

Ouve-se.  

Ouça-me com teu corpo inteiro. 

Clarice Lispector 

 

O grupo de pesquisa Imbricamentos de Linguagens do Mestrado em Patrimônio 

Cultural e Sociedade da Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, discute a 

multiplicidade de linguagens e as formas de expressão que a humanidade constitui e como 

ela se constitui por intermédio delas. Estudamos como a linguagem musical está entrelaçada 

entre o material e o imaterial.  

Assim, projetos como, “Meu Primeiro Violino”, reafirmam o desejo de instrumentistas 

joinvilenses em propagar o ensino de cordas orquestrais em espaços comunitários da cidade. Apesar 

do projeto ser isolado e inédito em escola pública municipal – repercute, porque disseminarmos 

esse patrimônio musical para além das discussões teóricas, e o objetivo é atingido quando ouvimos 

novas vozes que entoam melodias que extrapolam o bairro periférico urbano. 

 

A música enquanto linguagem – entre teorias e práticas 

 

Cientes de que o ser humano por si só, já traz consigo, sonoridades e produz sons ao longo 

da vida, cabe ao professor o difícil trabalho de ressignificar esses sons, tornando musicáveis. 

Halbwachs (2006, p. 205) exemplifica que “os homens e até mesmo as crianças, antes de 

aprender a música já escutaram muitas árias, canções, melodias, e que seus ouvidos já 

contraíram muitos hábitos”.  

Nesse sentido, estudos sinalizam que a música é inserida na vida do homem, desde o útero 

materno – “nas batidas do coração, assim como a respiração dos nossos pulmões e os 

movimentos mais delicados do nosso metabolismo, juntamente com os ciclos cerebrais” 

(CORREIA, 2010, p. 135). Experiências e estímulos sonoros tornam o homem sensível à 

música – seja, nas suas vivências, no ensino, seja na prática, ou na apreciação. 

Para Halbwachs, a partir daí se desenvolvem as linguagens musicais. E por linguagem 

musical entendemos o conceito apresentado por Schurmann (1990, p. 10-11) quando relaciona 

com as linguagens verbais, ampliando-as para linguagens sonoras e/ou o conceito de 

comunicação social, conceito desenvolvido por Althaus e Henne. Nesse sentido, comunicação 

social engloba “todo e qual relacionamento que se estabelece entre os membros de uma 

sociedade com intenções e efeitos comunicativos, isto é, as totalidades das atuações mutuam 

dotadas de função sígnica ou simbólica”. 

Em estudos da neurociência, Schaller (apud CORREIA, 2010, p. 135) aponta que a 

ligação entre a música e a fala se dá porque ambas são trabalhadas na mesma região do cérebro. 
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Música e linguagem estão intrinsecamente ligadas, e percebemos essa relação quando Wisnik 

(1999) aproxima a composição de escalas e notas musicais, com a inúmeras possibilidades de 

sentenças no campo linguístico 

 
Assim como a língua compõe suas muitas palavras e infinitas frases com 

alguns poucos fonemas, a música também constrói sua grande e interminável 

frase com um repertório limitado de sons melódicos, com a diferença de que 

a música passa diretamente da ordem dos sons para a das frases, sem 

constituir, como a língua, uma ordem de palavras. (WISNIK, 1999, p. 71). 

 

Partindo para as produções e criações verbais, Bakhtin (1997, p. 110) estende para a 

música, a sedução em entender o “de fora e não o de dentro”, são dessas interpretações da 

exterioridade que mais uma vez o campo verbal e o musical se aproximam e fascinam no campo 

da leitura. 

 

Primeiras arcadas, primeiros sons 

 

 O projeto “Meu Primeiro Violino” iniciado em 2012, sob a coordenação do professor 

Pedro Romão Mickucz, a partir de suas inquietações sobre as práticas musicais na escola. 

Quando o professor se apresentava em eventos culturais, ou quando falava sobre o instrumento 

de cordas, percebia-se certa estranheza e desconhecimento por parte dos alunos a respeito da 

música instrumental. 

 Esse estranhamento e não acesso ao universo orquestral da música, era “compreensível” 

em decorrência da E. M. Prof. João Bernardino da Silveira Junior, estar localizada na zona sul 

da cidade de Joinville, Santa Catarina. O bairro João Costa é considerado uma área periférica 

da cidade, numa comunidade isolada dos eventos e dos momentos culturais que ocorrem em 

espaços culturais localizados na área central de Joinville, como: Centro de Eventos Cau Hausen, 

Casa da Cultura Villa Lobos, Sociedade Harmonia Lyra, Liga das Sociedades, Sociedade 

Cultural Lírica, Teatro Juarez Machado, entre outros.  

Paralelo a isso, estudos apontados por Hentschke; Santos; Pizzato; Vilela e Cereser (2009, 

p. 96) reforçam a ideia de que alunos do ensino fundamental (principalmente séries finais) se 

interessam pelo universo musical, pois, a musicalização torna-se cada vez mais pontual no 

currículo escolar. 

Ofertar aulas de música, para além do componente curricular de Artes, está previsto na 

Lei Nº 11.769, de 18 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008) tornando a música conteúdo 

obrigatório, mas não exclusivo, do ensino da arte nas escolas de educação básica. Essa lei altera 

o estabelecido pela Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Art. 26, Parágrafo 6 diz que, a 

música deveria “ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular que 

trata o § 2º deste artigo”. 

A partir daí, percebe-se a música como “uma das linguagens artísticas que podem ser 

trabalhadas na educação básica, pois as escolas podem optar entre teatro, dança, música e/ou 

artes visuais para fazer parte do currículo”3 (PIZZATO, 2009, p. 18). 

As instituições de ensino, por sua vez, possuem na contemporaneidade o desafio de 

apresentar possibilidades de culturas diversificadas, frente às tensões entre a universalização do 

ensino e a lógica individualista da sociedade. Entre os mecanismos capazes de flexibilizar o 

                                                           
3 Lei Nº 13.278, de 2 de maio de 2016, altera o § 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
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atual sistema de ensino, Dussel aponta que as ciências humanas no ensino, deveria ressignificar 

os modelos tradicionais de educação 

 
Como dizia Benjamim, a escola é passado, mas não é só passado; deve ser 

presente, porém, não apenas presente. Nesse cruzamento e rearticulação de 

temporalidades, pode haver lugar para uma história, mas como a passagem de 

uma tradição que se renova e se redefine com cada nova geração. (DUSSEL, 

2009, p. 359). 

 

Nesse sentido, utilizamos diferentes ferramentas inventivas e criativas para o ensino de 

partituras e do instrumento em si. 

O projeto busca por intermédio da música orquestral despertar nos alunos possibilidades 

que rompam com o modelo de escola “dura” (DUSSEL, 2009, p. 357) e de resistências que o 

sistema educacional apresenta. 

Dirigido para alunos do 4º ano do ensino fundamental I ao 9º ano do ensino fundamental 

II, o projeto visa desenvolver habilidades instrumentais com o instrumento de violino, teoria 

musical e prática em conjunto. 

A partir das aulas individuais e em conjunto, os alunos desenvolvem habilidades 

“auriculares” que só a linguagem musical pode possibilitar, como: som, movimento e timbre 

ou qualidade sonora (CORREIA, 2010, p. 136). 

Ao utilizarmos mecanismos de leituras de notas musicais (partituras), e execução de 

músicas destinadas a música orquestral erudita e popular, está indo ao encontro dos objetivos 

gerais formulados pelo Eixo de Artes nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que estabelece 

“percepção e utilização dos elementos da linguagem musical”; “interpretação, 

acompanhamento, recriação, arranjos de músicas do meio sociocultural, e do patrimônio 

musical construído pela humanidade”; (BRASIL, PCN/Artes, 1997 p. 82-86). 

 

 

 
 

Figuras 01 e 02: Práticas em grupo. Fonte: Secretaria de Comunicação (SECOM) Prefeitura de Joinville - SC 

 

Cientes de que vivemos na “era digital”, buscar estratégias e metodologias que auxiliem 

na aproximação dessas novas gerações aos conhecimentos “tradicionais”, torna-se um desafio 

ao professor de música. Nesse sentido, cabe ao professor/músico, mediar os conhecimentos de 

outros tempos, com as novas mídias. Ressignificando essas relações, saímos de práticas 

reguladoras, para práticas que oportunizam processos de “apropriação das mídias pelos 

participantes que dela passam a fazer uso para analisar o mundo, acessar informação, interpretar 

e organizar seu conhecimento pessoal” (ROJO; BARBOSA; COLLINS, 2005, p. 109-110). 
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Figura 03: Utilização da lousa digital para ensino de partituras. Fonte: Acervo E. M. Prof. João Bernardino da 

Silveira Junior 

 

Além dos diferentes momentos de “leituras musicais” e a apreciação do instrumento, ou 

o musicar canções; existe o momento tão importante para o músico que é o de se apresentar 

para o público. Podemos ver esse momento do músico, assim como é para um escritor ver a 

leitura de seu texto diante de público. A partir da exteriorização de um texto, por exemplo, 

Bakhtin (1997, p. 184) relaciona com o “espírito da música”, onde esse momento pode ser 

compreensível quando “ouço-me no outro, com os outros e para os outros”. 

Entendemos através dos PCN’s a importância das apresentações públicas, quando 

procuramos propiciar aos alunos de músicas “a participação em eventos musicais de cultura 

popular, shows, concertos, festivais, apresentações musicais diversas, buscando enriquecer 

suas criações, interpretações musicais e momentos de apreciação musical”. (BRASIL, 

PCN/Artes, 1997, p. 81). 

  Desde 2012, os alunos envolvidos, no projeto, já se apresentaram em espaços culturais 

públicos como na Feira de Livro de Joinville - Mostra de Leitura do PROLER/JOINVILLE, na 

Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, Teatro Juarez Machado, Teatro CNEC 

(Campanha Nacional de Escolas da Comunidade), escolas municipais da cidade, Sociedade 

Harmonia Lyra entre outros. 

 

  

Figura 04: Apresentação nas IX e X Feira do livro em Joinville – 2012 e 2013. Fonte: Acervo E. M. Prof. João 

Bernardino da Silveira Junior 
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Ecoando sons para além dos muros escolares 

 

Atualmente, “Meu Primeiro Violino” ampliou sua atuação divulgando para a comunidade 

em meio virtual, no blog (<http://violinistasnarede.blogspot.com>), na tentativa de abrir 

espaços de comunicação para fora dos muros da escola. Além disso utiliza-se de recursos como 

a lousa digital, como material de apoio para leitura e composição musical. 

O uso de diferentes linguagens como “escrita, imagem, som, vídeo, que coexistem no 

interior do ciberespaço”, são otimizadas no projeto, assim, a tecnologia torna-se mediadora de 

conhecimentos e os espaços transformam-se Cíbridos (SANTAELLA, 2007, p. 201). 

Ao utilizarmos os códigos (leituras de figuras musicais) e produzir sons a partir de 

elementos tão matemáticos como os algoritmos, podemos entender que os sons emitidos nesse 

projeto não são simples ecos de acordes musicais. Percebe-se que os sons ecoados são 

reconstituídos a partir de um mundo já constituído (MERLEAU-PONTY, 2012, p. 206-207). 

Por fim, o ensino de música nas escolas possibilita não apenas a ampliação de repertórios 

e desenvolvimento nas competências motoras e cognitivas – motivos significativos para a 

inserção da disciplina de música na escola, sinaliza também, que os imbricamentos das 

linguagens verbal e musical propiciam novos “enxergamentos” sobre o mundo, por acionarem 

os sentidos humanos de modo mais pleno. Nesses cinco anos de projeto, criou-se uma cultura 

musical na comunidade escolar, além de possibilitar a profissionalização de alguns ex-alunos, 

no campo musical, e que hoje estão muito além dos muros da escola, produzindo sons em 

diferentes espaços da cidade de Joinville. Assim, o trabalho com a linguagem musical, torna-se 

um caminho de inserção da escola na comunidade e os espaços periféricos e centrais se 

aproximaram pelos sons de violinos. 

 

Referências 

 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. Tradução de Maria Ermantina Galvão G. 

Pereira. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes. 1997. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. LDB. 

Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso 

em: 27 jun. 2016. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 11.769, 

de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. 

LDB. Brasília, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/lei/l11769.htm>. Acesso em: 27 jun. 2016. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Nº 

13.278, de 2 de maio de 2016. Altera o § 6º do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte. LDB. 

Brasília, 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2016/Lei/L13278.htm>. Acesso em: 27 jun. 2016. 

 

http://violinistasnarede.blogspot.com/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11769.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13278.htm


“MEU PRIMEIRO VIOLINO” E A EXPERIÊNCIA DE NOVOS LEITORES NO CAMPO MUSICAL PARA... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.779-784, SET.DEZ.2016 784 

BRASIL MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA: Secretaria de Educação 

Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Arte. Brasilia: MEC/SEF, 1998. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf> Acesso em: 05 jul. 2016. 

 

CORREIA, Marcos Antonio. A função didático-pedagógica da linguagem musical: uma 

possibilidade na educação. Educar, Curitiba, n. 36, p. 127-145, Editora UFPR, 2010. 

 

DUSSEL, Inés. Transmissão cultural assediada: Metamorfoses da cultura comum na escola. 

Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 137, p. 351-365, mai./ago. 2009. 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 

 

HENTSCHKE, Liane et al. Motivação para aprender música em espaços escolares e não 

escolares. Revista Educação Temática Digital. Campinas, v. 10, n. esp., p. 85-104, out. 2009. 

 

MERLEAU-PONTY, Maurice. O algoritmo e o mistério da linguagem. In: A prosa do mundo. 

Tradução de Paulo Neves. São Paulo: COSAC NAIFY, 2012. 

 

ROJO, Roxane; BARBOSA, Jaqueline P.; COLLINS, Heloisa. Letramento digital: um trabalho 

a partir dos gêneros do discurso. In: KARWOSKI, A. M.; GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. 

(Org.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. União da Vitória, PR: Kaygangue, 2005. 

 

PIZZATO, Miriam Suzana. Motivação em aprender música na escola: Um estudo sobre o 

interesse. Dissertação de Mestrado em Música - Programa de Pós-Graduação em Música, 

Instituto de Artes. Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2009. 

 

SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007. 

 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: Uma outra história das músicas. 2 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/arte.pdf


 

 LINHA MESTRA, N.30, P.785-789, SET.DEZ.2016 785 

CYBERBULLYING: UM RELATO SOBRE VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 

César Augusto do Prado Moraes1 

 

Este artigo tem como base apresentar um fato real de violência escolar acontecido em 

uma escola pública da rede de ensino paulista que abordou os termos bullying e cyberbullying 

envolvendo duas garotas na disputa por um namorado, suas famílias e toda a comunidade 

escolar. Para apresentar este relato utilizamos a metodologia de coleta de dados no âmbito da 

pesquisa (auto) biográfica norteada por Marie-Christine Josso (2010, p. 74) mostrando “[...] a 

narrativa é trabalhada com a preocupação da explicitação dos fios condutores que permitem 

compreender [...]” os fatos ocorridos. 

Guareschi (2011, p. 12) apresenta o cyberbullying como sendo o bullying eletrônico e 

nos mostra suas causas e efeitos entre os adolescentes ao dizer:  

 
Hoje, todos nós temos mais de um endereço: o endereço geográfico e o 

eletrônico. As pessoas, ao invés de irem para a casa uns dos outros, se 

comunicam por e-mail. O maior índice de suicídio entre jovens é devido ao 

bullying eletrônico. Um grupo começa a seguir determinada pessoa, a mandar 

mensagens agressivas – que têm um impacto grande, como se fosse uma 

violência física -, inclusive sugerindo que ela se mate. Infelizmente, essa 

violência se reproduz de forma muito rápida.  

Muita gente não faz ideia de quão séria é essa questão. Meninos e meninas têm a 

preocupação de se resguardar para não serem filmados, porque o vídeo se espalha 

rápido e todo mundo fica sabendo. E, ao mesmo tempo, as empresas de internet, 

como a Google, simplesmente dizem que não são responsáveis pelo conteúdo.  

 

O cyberbullying chama a atenção pelo fato de ser constituído por três personagens 

fundamentais: o primeiro, o agressor (líder de um grupo), o segundo, a vítima (inferior e 

discriminada por um grupo) e o terceiro, a plateia (liderada pelo agressor e parte de um grupo 

determinado com características próprias e pré-estabelecidas). 

 

Metodologia de análise  

 

Para a análise das narrativas criamos seis categorias denominadas: Motivo; Agressão; 

Solução; Família; Limites e Reações, com o intuito de traduzir o discurso descrito pelos 

professores e a interpretação do material qualitativo coletado com uma melhor compreensão e 

classificação dos depoimentos, apontando aspectos importantes para a tradução dos relatos.  

Na identificação dos sujeitos que constituem o texto das narrativas e também do relato 

sobre o fato ocorrido, denominaremos do seguinte modo: Aluna Agressora; Aluna Vitima; 

Adolescente Namorado; Família Agressora; Família Vitima; Professor 1 e Professor 2.  

Assim Marie-Christine Josso (2010, p. 78) menciona que às “[...] interpretações às quais 

cada um chega por meio desse trabalho são, por seu lado, postas em questão, não na sua 

legitimidade, mas na sua gênese e consequências sobre a trajetória do sujeito”. Deste modo a 

análise destas narrativas dos docentes sobre a violência escolar causada pelo conflito entre 

adolescentes e famílias por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação pelo 

cyberbullying, pode ser compreendida de diversas maneiras diferentes, estabelecendo um 

espaço de reflexão e formação sobre o tema abordado. 

                                                           
1 Doutorando em Educação na Universidade Metodista de São Paulo. E-mail:  
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O relato que será descrito ocorreu em uma escola pública da rede de ensino paulista entre 

duas alunas do 9º ano do ensino fundamental, pelo motivo da disputa de um garoto (namorado). 

A partir desta amizade, entre as duas meninas, o adolescente namorado adicionou a aluna vítima 

no facebook, quando a aluna agressora visualizou que a amiga tinha aceitado o pedido de 

amizade virtual do namorado, tudo mudou. Neste momento, a aluna agressora criou uma conta 

“fake” (mentir, mascarar) no facebook e começou a ameaçar a aluna vítima e a determinar que 

os outros alunos também curtissem e comentassem as suas publicações de ameaças. Junto com 

a mãe, também ameaçou a aluna vítima por mensagens de texto e áudio pelo WhatsApp.  

Até este momento, a aluna vítima não tinha comentado tudo o que estava ocorrendo com 

ninguém. Porém, em uma tarde no final do período de aula, a mãe da aluna agressora veio até 

a saída da escola e tentou agredir a outra estudante, que conseguiu fugir correndo para a estação 

do metrô junto com o adolescente namorado e embarcar, mas mãe e filha foram atrás e 

embarcaram no mesmo vagão e foram durante todo o percurso da viagem apontando e falando 

palavras de baixo calão para a vítima que ligou para seus familiares buscarem e a esperarem na 

estação do metrô na qual iria desembarcar, pois estava com medo de ser agredida pelas duas.  

Ao chegar à referida estação do metrô, a família da aluna vítima já a estava esperando, 

dessa forma não houve a agressão, porém, o adolescente namorado, que estava acompanhando 

a aluna vítima ficou todo cheio de hematomas.  

Nesta mesma tarde, a escola foi informada pela família da aluna vítima sobre o fato 

ocorrido e convocou as duas alunas, junto com seus respectivos responsáveis, para uma 

conversa e solução do problema. No dia seguinte, chegaram as famílias constituídas por: aluna 

agressora, mãe agressora, pai agressor e dois irmãos com menos de 10 anos de idade; aluna 

vítima, avó e tio. Quando as famílias se encontraram na sala da vice-direção, agrediram-se, 

destruindo e quebrando a sala e os equipamentos que lá estavam. No mesmo momento foi 

chamada a ronda escolar que levou as famílias, o vice-diretor e o professor mediador, como 

representante da escola, para a delegacia de polícia para registar um boletim de ocorrência (B. 

O.) contra a depredação do patrimônio público. Nesta conversa, mediante o delegado de polícia, 

foi resolvido que as duas alunas seriam transferidas da unidade escolar, pois o convívio das 

mesmas no ambiente não seria saudável.  

Para analisar as narrativas docentes começaremos pela categoria denominada 

“MOTIVO”. Segue os trechos das narrativas:  

 
(P1) Analisando o que ocorreu entre as duas alunas, acredito que foi motivado 

pelo ciúmes, inveja e competição entre elas pela disputa do mesmo 

“namoradinho”. 

(P2) Violência no ambiente escolar, um fato cada dia mais frequente. Tenho 

uma opinião muito particular nesse caso especificamente, pois conhecia a 

aluna agressora desde do 7º ano, era uma aluna com muitos problemas 

familiares e isso refletia no comportamento da mesma: desacato ao professor, 

não portava material, mal comportamento.  

Conheci a aluna vítima somente no 9º ano, aparentemente parecia uma menina 

tranquila, que teve a infelicidade de paquerar um menino que a aluna agressora 

considerava seu namorado.  

 

Como podemos verificar, os motivos marcantes deste conflito foram problemas 

familiares, comportamento agressivo, perda de espaço e disputa do namorado.  

Já na segunda categoria abordaremos o termo “AGRESSÂO”. Os docentes apresentam o 

seguinte texto relacionado a esta categoria:  
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(P1) O aumento da tensão entre as duas alunas, transformou-se em brigas com 

ameaça verbal e física, que infelizmente acabou acontecendo.  

(P2) diante dessas dificuldades a aluna agressora sempre se envolvia em brigas 

com outras meninas e somente nessas situações a mãe aparecia, não para falar 

com a escola, mas sim para intimidar e agredir verbalmente a menina vitima 

envolvida.  

 

Nesta categoria podemos visualizar que o medo da perda ou da liderança pela aluna 

agressora chegou ao seu limite extremo e não pôde ser controlado. Neste caso, seu último 

recurso seria a agressão física como prova de “poder” diante do restante da escola. 

Na terceira categoria “SOLUÇÂO” as narrativas dos docentes apresentam tanto o que foi 

sugerido e realizado pela escola como também o que as famílias executaram como forma de 

solucionar o conflito. Segue os trechos das narrativas dos professores:  

 
(P1). Ambas as famílias foram comunicadas do acontecido. O que se esperava 

era a resolução do conflito, o que não ocorreu. 

(P2) A mãe foi chamada várias vezes para tentar resolver os problemas, porém 

a responsável nunca compareceu. 

Não podia ser diferente a atitude inconsequente da mãe, começou a perseguir 

a aluna vítima e a mesma se sentiu ameaçada e comunicou à escola. 

 

Para a quarta categoria, usamos o termo “FAMILIA”, em que mostraremos a reação que 

ambas tiveram na solução do conflito das alunas, apresenta as narrativas dos docentes que seguem: 

 
(P1). As famílias reagiram como as alunas, agredindo-se verbal e fisicamente 

na sala da vice-direção da escola e foram todos parar na delegacia.  

(P2). Na tentativa de resolver a escola tentou mediar a situação, mas a atitude 

irracional dessa mãe agressora chegou ao extremo: agressão física.  

 

Como podemos ler nas narrativas dos docentes, as famílias reagiram exatamente como as 

adolescentes expressando agressão verbal, moral e física e também danificando a escola 

(patrimônio público), quebrando os móveis e equipamentos da sala da vice-direção.  

Perrenoud (2000, p. 112) nos atenta para o dever da escola em comunicar e envolver os 

pais/família na educação das suas filhas ao relatar que:  

 
[...] o dever de informar e de envolver os pais agora fazer parte das atribuições 

dos professores e requerer competências correspondentes não deveria fazer 

com que se esquecesse que o direito à informação e à consulta não apaga a 

obrigação escolar, o que, de certo modo, é uma maneira moderna de torna-la 

tolerável, aceitável para pais igualmente escolarizados que recusam que seu 

filho seja instruído ou educado sem serem consultados.  

 

Na quinta categoria denominada “LIMITE”, apresentaremos a falta de estrutura familiar 

e o que isso reflete diretamente no comportamento das alunas envolvidas no conflito estudado, 

ponto descrito e predominante na escrita das narrativas dos professores que segue: 

 
(P1) Em minha opinião, as famílias envolvidas no caso são desestruturadas e 

têm dificuldade para lidar com os limites que o meio social determina.  
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Sendo assim, as alunas que pertencem a essas famílias não conseguem 

também lidar com limites. Já que o seu núcleo familiar não favorece e nem se 

importa em dar bons exemplos.  

(P2) Discordo do termo “violência escolar” e sim” violência no ambiente 

escolar”, pois essas atitudes são externas, que culminam na escola. Famílias 

desestruturadas, agressivas, violência doméstica... afetam nossos alunos, que 

resultam em um comportamento inapropriado.  

 

Reis (2001, p. 61) aponta a falta de limites das adolescentes e das famílias ao comentar:  

 
Esses traços comportamentais típicos dos adolescentes remetem-nos a campo 

cheio de conflitos de relacionamento entre adolescentes e adultos. É, muitas 

vezes, a incapacidade do adulto de perceber o turbilhão de angústias, medos e 

desafios por que está passando o adolescente, que gera nos adultos uma 

sensação de desagregação de valores e nos adolescentes a criação de escudo 

protetor que se traduz em forma de rebeldia.  

 

Para terminar a análise das narrativas, na sexta categoria abordaremos o termo 

“REAÇÃO” que pontua os seguintes itens: emoção, amor, compreensão, estrutura e valores, 

como segue nos textos dos professores:  

 
(P1) As alunas reagiram emocionalmente e partiram para a violência, pois 

acham “normal” esse tipo de atitude, já que vivenciam esse modo de resolver 

conflitos em sua família.  

(P2) As normas educacionais da escola devem ser cumpridas e a família fazer 

seu papel, dar amor, compreensão, estrutura, valores, só assim teremos uma 

sociedade efetiva e famílias estruturadas.  

 

Assim a reação predominante foi a emocional, pois a falta de amor e compreensão das 

famílias formalizou uma reação de forma violenta já que consideram isso certo e normal em 

qualquer solução de problemas.  

A autora Guila Azevedo (1995, p. 57) salienta alguns pontos relevantes da categoria 

reação discutida no conflito das adolescentes:  

 
Quando as relações não se pautam por nenhuma ética, quando a ética se torna 

questão de ótica e não um corpo de valores e princípios, passamos a viver a 

lei do mais forte, do mais prepotente. Se entre os adultos vale a vontade de 

cada um, independentemente de direitos e deveres, um comportamento 

infantil e inadequado, nos jovens isso terá seus reflexos e suas manifestações. 

 

Portanto, podemos identificar que a falta de ética, diálogo e respeito com o semelhante 

fortemente descrito nesta categoria no texto dos docentes entre as alunas e as famílias pode 

gerar a violência escolar por não compreender meios de solucionar os problemas de 

relacionamento uns com os outros. 

 

Considerações finais 

 

A análise das narrativas docentes sobre o relato da violência escolar apresentada neste 

trabalho mostrou nitidamente que a desestruturação familiar, a falta de limites entre 

adolescentes e família, as reações agressivas e o não cumprimento das regras da escola causou 
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um processo de reflexão entre os docentes, alunos e comunidade escolar. Refletindo sobre os 

danos e causas que o cyberbullying e a má utilização dos meios de informação e comunicação 

digital desencadeiam um movimento na falta de diálogo entre os sujeitos envolvidos no caso 

descrito de violência escolar, apontando o reforço da estruturação da família e do papel da 

escola na formação cidadã dos adolescentes/ alunos.  

Portanto, a partir dos questionamentos encontrados nas narrativas dos docentes sobre o 

relato de violência escolar descrito a partir de uma perspectiva do cyberbullying, nota-se que 

esta temática está efetivamente inserida na vida cotidiana dos adolescentes em que podem 

exercer o papel de vítima, agressor ou plateia, de forma direta ou indireta, não respeitando os 

seus limites e a sua intimidade. Assim, a violência escolar virtual proporcionada pelo 

cyberbullying está presente em nossas escolas, cabendo à unidade escolar conscientizar seus 

adolescentes/ alunos acerca da contribuição de seu papel como agente transformador de uma 

sociedade mais consciente, justa e que respeita as diferenças.  
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O SÊMEN ANALFABETO E A LEITURA GLAMOURIZADA: NOVOS 

MITOS DO LETRAMENTO EM TEMPOS DE REDES SOCIAIS 

 

Micheline Moraes1 

 

Este trabalho visa a refletir sobre o ensino de língua portuguesa e os mitos que envolveram 

e ainda envolvem o letramento. O trabalho baseia-se nos estudos sobre letramento, tais como 

Soares (2006), Kleiman (1995), Rojo (2009, 2012) e Street (1984, 1995). A discussão que 

levanto pretende ser estímulo para professores e professoras pensarem sobre escrita e mitos do 

letramento com seus alunos, pois, em tempos de redes sociais, coexistem a ainda ofensa ao 

analfabeto como falta de mérito pessoal e o glamour do bem falar e do bem escrever. 

 

Um pouco sobre letramento 

 

“Letramento”, para Soares (2006), tem relação ao estado ou à condição assumida pelos 

que aprendem a ler e escrever. Assim, tanto para o grupo social em que a escrita seja introduzida 

quanto para o indivíduo que aprenda a fazer uso dela – a escrita traz diversas consequências: 

sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas.  

Ao aprender a ler e escrever, ao tornar-se alfabetizado, ao adquirir a “tecnologia” – a 

habilidade do ler e escrever – e ao envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita, o 

indivíduo passa a sofrer consequências, alterações de diferentes ordens no seu estado ou 

condição. Muda-se o lugar social, o modo de viver na sociedade, a inserção na cultura, sem 

mudar sua classe social, por exemplo.  

Entretanto, um indivíduo que não saiba ler e escrever, isto é, seja analfabeto, pode ser, de 

certa forma, letrado (SOARES, 2006).  

Street (1995) traz a distinção entre letramento autônomo (uma realização individual, com 

ênfase na aquisição e no uso da escrita como habilidades ou tecnologias independentes do 

contexto social) e letramento ideológico (letramento em termos de práticas sociais concretas 

associando-o às ideologias que o perpassam). Para Street (1984), a tecnologia da escrita é um 

produto social resultante de processos e instituições políticos e ideológicos.  

Entretanto, a escola tem sido insuficiente e ineficiente na sua busca por ensinar essa tecnologia.  

Se, desde a corte renascentista já se percebeu que não bastava que apenas se lesse, era 

preciso ler os livros certos, àquela época, alguns livros eram considerados modelos de 

sabedoria, e a leitura tinha, porém, se transformado em uma atividade social, e não prática, e o 

livro havia se transformado em uma propriedade pessoal e um bem precioso (GRAFTON, 

1999), a leitura segue ainda sendo um hábito elitizado e elistista.  

Com a explosão da Reforma protestante coincide com uma importante revolução dos 

meios de comunicação: aceleração da circulação dos textos e redução de custos de cada cópia. 

Não houve um impacto tão imediato, por ser aquela uma sociedade ainda amplamente 

analfabeta. Assim talvez seja muito provável que a dimensão do alcance das redes sociais seja 

diminuída pelo fato de a sociedade brasileira, de modo geral, ser incapaz de perceber os 

discursos divulgados à exaustão por ser menos letrada. 

Imprimir em língua popular se torna uma necessidade advinda da difusão do 

Protestantismo. Para que tivessem acesso ao que é preconizado, Lutero tocou o povo falando a 

língua que falavam e abandonou o latim.  
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A escola servia para a instrução de uma elite que, esta, sim, poderia estudar e conservar 

os livros, e Calvino não era a favor da Bíblia acessível a todos.  

Ora as leituras eram proibidas, por não ser possível entender comentários das margens, 

ora porque estes comentários eram proibidos. Leituras individuais foram refreadas. Leituras 

plurais surgiam, mas, na verdade, ainda era um mundo oral o de Lutero. A novidade é a 

multiplicação do livro. São muitos os analfabetos: 3 a 4% da população sabia ler por volta de 

1500. Uns leitores leem rápido; outros decifram. Mas como essas publicações atingiram seu 

tempo? Provavelmente havia uma simultaneidade de práticas de leitura: as silenciosas, em 

balbucios, em pequenos grupos, coletivas... Livros para serem lidos coletivamente ou apenas 

individualmente, e outros, por fim, eram objeto de ambos os tipos de leitura.  

A Reforma não incentivou algo que não a oralidade. Mas, claro, que ler a Bíblia a fez 

menos sacralizada e a torna, junto com o livro, mais familiar. É certamente uma incitação à 

leitura. Constatar apenas que o Protestantismo promoveu a leitura seria desconsiderar as 

distinções entre as sociedades mais rurais, de Lutero, e as mais alfabetizadas, de Calvino. São 

provavelmente recíprocas as influências entre sociedades e religiões (GILMONT, 1999). 

Talvez a revolução que a leitura da Bíblia dessacralizada na reforma protestante permitiu 

à leitura esteja acontecendo agora com as redes sociais que tornaram também a escrita menos 

sacralizada, mas, ao mesmo tempo, glamourizam-na se bem usada:  

é um produto caro, desejado pelas altas classes, já que anos e anos de escolarização não 

garantem uma verdadeira formação de leitores.  

Segundo Roxane Rojo (2009), “Ler é melhor que estudar” (Ziraldo) foi adotada como botton 

pela juventude de esquerda brasileira e nos remete à ineficiência da escola e a sua distância em 

relação às práticas sociais significativas, mas fomos conhecendo cada vez mais a respeito do ato de 

ler com o aparecimento das teorias de letramento. Também é unânime para as elites intelectuais 

brasileiras, visto que a escolarização não leva à formação de leitores e produtores de textos 

proficientes e eficazes e, às vezes, chega mesmo a impedi-la. Ler continua sendo coisa das elites.  

Os resultados de leitura de nosso aluno em diversos exames, como o ENEM, SARESP, 

SAEB, PISA, são tidos como altamente insuficientes para a sociedade urbana e globalizada 

altamente letrada, e as práticas de leitura nas escolas dão conta de parte das práticas letradas 

exigidas pela sociedade. Ser letrado na vida e na cidadania é muito mais que a literalidade dos 

textos e sua interpretação. Agora a leitura é vista como um ato de se colocar em relação a um 

discurso (texto) com outros discursos anteriores a ele.  

O discurso/texto é visto como conjunto de sentidos e apreciações de valor das pessoas e coisas 

do mundo, dependentes do lugar social do autor e do leitor e da situação de interação entre eles. 

Kleiman (1995) esclarece que, ao letramento, se confere uma gama de efeitos positivos 

que não têm uma postulação histórica. É o mito do letramento, mito esse reproduzido ainda 

nesta era de redes sociais como se uma corte renascentista ainda vivesse por aqui para dizer do 

que é um grande homem. 

Segundo Street (apud KLEIMAN, 1984), o modelo autônomo pressupõe que há apenas 

uma maneira do letramento ser desenvolvido, sendo que esta forma estaria associada quase que 

causalmente com o progresso, a civilização e a mobilidade social e caberia ao indivíduo a 

responsabilidade sobre o fracasso ou o sucesso da aprendizagem de leitura e escrita. 

Contrapondo-se a esse modelo autônomo, Street (apud KLEIMAN, 1995) apresenta o 

modelo ideológico afirmando que as práticas de letramento são sociais e culturalmente 

determinadas, onde os significados específicos que a escrita assume para um grupo social 

dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida. 
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Ao explicitar o modelo autônomo de letramento, Kleiman argumenta que a escrita nesse 

modelo se torna um produto completo em si mesmo, desvinculado de aspectos contextuais e 

sociais, além de privilegiar os textos escritos em detrimento da oralidade. 

Outras características deste modelo apontadas por Kleiman seriam: a correlação entre a 

aquisição da escrita e o desenvolvimento cognitivo, a dicotomização entre a oralidade e a escrita 

e a atribuição de poderes e qualidades intrínsecas à escrita. 

Em face dos estudos apresentados por alguns autores de que haveria correlação entre a 

aquisição da escrita e o desenvolvimento cognitivo, Kleiman conclui que tal correlação é falsa, 

pois o desenvolvimento das habilidades cognitivas seria decorrente da escolarização, não 

estando diretamente relacionado à aquisição da escrita. A autora destaca também que o tipo de 

habilidade que é desenvolvida depende da prática social em que o sujeito está engajado quando 

usa a escrita, enfatizando a importância do contexto social. 

Em face dos estudos apresentados por alguns autores de que haveria correlação entre a 

aquisição da escrita e o desenvolvimento cognitivo, Kleiman conclui que tal correlação é falsa, 

pois o desenvolvimento das habilidades cognitivas seria decorrente da escolarização, não 

estando diretamente relacionado à aquisição da escrita. A autora destaca também que o tipo de 

habilidade que é desenvolvida depende da prática social em que o sujeito está engajado quando 

usa a escrita, enfatizando a importância do contexto social. 

Traça deve ser um inseto de grife. Afinal, ser letrado é o must have. Muita gente já 

percebeu isso. Ao que tudo indica, a conclusão mais recente de uns é que, na leitura, reside o 

requinte vernacular. 

Assim, “sou filho de uma mulher que já nasceu analfabeta” pode ser entendido como uma 

pérola no pior ou no melhor sentido. Podemos ver a percepção de um determinismo social, além de 

um equívoco. Quem acredita que sua mãe já nasceu analfabeta pode ignorar que o processo de 

decodificação, como processo que é, não poderia jamais ocorrer no útero. Entretanto, pode entender 

que o útero – e principalmente, como extensão dele, a mãe que gerou a mulher que nasceu 

analfabeta – estava inserido em uma realidade em que a questão social (mais do que qualquer 

movimento ou do que um certo empenho pedagógico) determinaria o estado de permanência no 

analfabetismo, permanência numa cultura iletrada. Iletrada não porque sem escrita, mas porque 

numa situação tal que a restrição de acesso às coisas todas do mundo definiria o status de não leitor 

e não produtor de textos. O determinismo social de alguém que é filho, neto, bisneto de um 

analfabeto e a glamourização do letrado ainda coexistem. Por isso, as ideologias no sentido de seguir 

se distinguindo as pessoas, estendendo suas capacidades, definindo aqueles que podem ter acesso a 

bens de cultura e a textos é um novo massacre. É um massacre que permite a aculturação e o 

assujeitamento. Entretanto, hoje, quando sabemos que o trabalho da escola tem sido insatisfatório, 

considerando as exigências da nossa sociedade altamente letrada e globalizada, parece cômico que 

algumas celebridades peçam desculpas em público, na verdade, por meio das redes sociais, por 

cometerem gafes linguageiras, como quem desconhece regras de etiqueta ou mesmo não conseguiu 

comprar um produto de que sinta falta em determinado momento. A linguagem e, mais, o seu uso 

não se trata de um automatismo ensaiado, treinado, adquirido às pressas ou de um estoque na 

prateleira, tal como uma coleção de carros, de sapatos, de joias. Erudição, competência leitora, 

capacidade crítica não se compram em um banco de sêmen. Algumas pérolas falsas hão de rolar 

para debaixo do tapete daqueles que aprenderam a valorizar a escrita só em tempos de maior 

exposição social por escrito. Talvez leitura e escrita estejam ganhando um novo status, não 

necessariamente o mais positivo.  

Rojo (2012) destaca que a mídia digital permite que o nós tenhamos interações em vários 

níveis e com vários interlocutores, mas que tudo depende de nossas ações enquanto humanos 

usuários. Sem isso, a interface e as ferramentas não funcionam.  
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Por isso, não basta a um leitor decodificar textos, e não criticá-los, nomeando-se, 

intitulando-se tão-somente por isso, leitor de grandes textos.  
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QUEM CALA (CON)SENTE? REFLEXÕES POSSÍVEIS SOBRE O SILÊNCIO 

DE ALGUNS PERSONAGENS DO CINEMA A PARTIR DE IDEIAS DE 

WALTER BENJAMIN 

 

Micheline Moraes1 

 

O silêncio é uma linguagem, por vezes, inaudível. Mas o silêncio não é tão mudo como 

talvez se possa imaginar. Ele é uma impossibilidade de falar o que o coração sente, uma 

impossibilidade de expressar o que salta aos olhos. Por vezes, apenas uma impossibilidade. 

Quem cala consente? Nem sempre. Quem cala pode não estar conseguindo falar. De outra 

forma, já disse Camilo Castelo Branco, que tantas vezes usou o silêncio em seus romances, que 

“O silêncio é uma confissão”. 

Os filmes que servirão de pano de fundo para a reflexão que aqui se pretende parecem ter 

isto em comum: um silêncio que é impossibilidade, um silêncio que grita. É sempre a presença 

da ausência de linguagem, muito distinto de nada dizer. Tudo indica que, nesses filmes, quem 

cala (con)sente que nada deve ou que nada pode dizer. 

De que falam os silêncios? O que simbolizam? Que relações expressam? É o silêncio tão 

capaz de mediar como a linguagem, ou tampouco é mediação alguma? De que tipos de silêncios 

sofrem os humanos? Soube o cinema representar distintos silêncios? 

 

Guardando silêncio em “O milagre de Anne Sullivan”  

 

Baseado em fatos reais, o filme “O milagre de Anne Sullivan” (2000), de Nadia Tass, que 

se passa em 1886, é o relato da descoberta da linguagem verbal feita por Helen Keller, uma 

menina cega e surda (ou surda e muda conforme imaginam que ela antes de encontrar a 

professora). Ela é a caçula de uma família rica. Pelos pais, é tida como um bibelô, e a mãe a 

quer sempre protegida, a agrada, faz todas as suas vontades.  

Logo no início do filme, Helen mostra ser muito capaz de aprender, tem várias rotinas 

estabelecidas, mas é bastante mimada, desagradável e pouco amável. Tem realmente um 

aspecto e um comportamento doentios. É tratada com pena. Por tudo isso, o pai de Helen 

contrata uma professora para ela. Essa professora percebe a impossibilidade de ensiná-la no 

seio familiar, já que a família a impede de prosseguir com seus métodos. A educadora de Helen 

— Anne Sullivan, também quase cega — não se contenta com o fato de a aluna ser capaz de 

reproduzir a soletração das palavras com as mãos sem que entenda o significado real do que 

soletra. O pai desacredita Anne e almeja ter sua casa silenciosa novamente, demonstrando um 

apreço pelo silêncio, pela mudez da filha. 

Com muito esforço da professora, Helen faz muitos progressos, mas não consegue 

realmente aprender a se comunicar, a traduzir qualquer ideia para a língua de sinais. A 

professora passa os dias soletrando o nome das coisas na palma da mão de Helen através do 

alfabeto em libras. No fim, em uma cena emocionante, Helen começa a associar o nome das 

coisas às coisas em si. Ela entende a relação entre o nome e o seu significado, mostrando-

se capaz de nomear tudo o que está em seu redor. Então, ela entende a função da linguagem, 

e quebra-se o silêncio. 
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Um silêncio de morte em “O garoto selvagem”  

 

Também baseado em fatos reais, o filme “O garoto selvagem” (1970), de François 

Truffaut, conta a história de Victor, um menino que consideram selvagem por ter sido 

encontrado vivendo solitário em uma floresta na França. Todos acreditam que ele tenha 

sobrevivido ao ser criado por lobos. Entretanto, apesar dos aparentes esforços de seu professor, 

ele segue selvagem. Isso talvez por a linguagem não lhe ser verdadeiramente ensinada, mas 

apenas truques; e a sua linguagem anterior ter sido anulada, desconsiderada, em primazia a uma 

cultura nova para ele. Não lhe é dada a possibilidade de se tornar humano, não na nova cultura 

em que pretendem que ele possa se inserir. Parece que ele tem apenas “o direito de permanecer 

calado!” Victor não tem voz, muito embora vocifere. Não tem uma identidade. É tratado como 

se fosse um experimento ou um animal. Seu professor parece não acreditar na capacidade de 

seu aluno de aprender. Assim, o menino aprende a pedir leite, a encontrar leite e a mostrar 

algumas letras, associar algumas palavras a coisas, mas jamais compreende a verdadeira função 

da linguagem como conseguiu fazer Helen. Ele não expressa ideia ou pensamento. Apenas 

responde a estímulos, como se fosse realmente um pequeno e frágil animal treinado. As 

tentativas de estabelecer vínculos com outras pessoas que com ele convivem também são 

frustradas: ele foge, tenta voltar para a sua antiga vida, como faria um animal contrariado, 

colocado em um hábitat em que não consiga interagir. 

 

Algumas ideias de Walter Benjamin e o silêncio das personagens: uma reflexão possível 

 

Nos ensaios “Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem” (1916) e “A tarefa 

do tradutor” (1921), Walter Benjamin esclarece algumas de suas concepções acerca da linguagem. 

A linguagem reflete o próprio mundo, e não se constituiu um meio, um instrumento para a expressão 

das ideias. A linguagem essencial é a que funda as coisas no sentido de que os nomes são carregados 

da própria coisa nomeada. A linguagem não seria a mediação, não reflete algo, mas é a coisa. 

Nomear é evocar a própria coisa. Assim, a essência da coisa está na sua nomeação. É a linguagem 

adâmica. É a linguagem divina, pois Deus, ao criar as coisas do mundo, as nomeia; e essa tarefa 

cabe depois ao homem também, que o faz de modo falho. Para que se conheça qualquer coisa cabe, 

então, partir do mundo já enformado pela linguagem. Essa parece ser a tarefa de Helen. O espírito 

das coisas está nos seus nomes, e só os objetos e as coisas denominadas é que poderão ser 

conhecidos. Da linguagem dependerão quaisquer perspectivas espirituais do mundo, e o modo de 

concebê-lo e apreendê-lo depende de um sustentáculo linguístico. Victor, o garoto selvagem, estaria 

por isso destinado a não conceber ou não apreender o mundo. As muitas coisas do novo mundo em 

que inserido nunca terão um real significado para ele, dado que é incapaz de nomeá-las e de perceber 

a função desse próprio ato. 

No ensaio “Sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem do homem” (1916), há uma 

ideia cara a Benjamin: a de que onde houver vida espiritual, haverá linguagem, sendo, porém, 

a linguagem do homem, a língua, a expressão verbal, uma linguagem articulada. Não se pode, 

contudo, reduzir a linguagem a essa linguagem do homem. A expressão da dimensão espiritual 

está nas coisas; há a linguagem das próprias coisas. Não haverá, entretanto, uma linguagem 

única, apesar de as coisas todas terem uma linguagem, uma linguagem essencial, diferente 

daquela arbitrária. Assim, como todas as coisas são dotadas de uma linguagem, são dotadas 

necessariamente de espírito, e vice-versa. Ideia por demais relevante está no fato de não poder, 

no entanto, confundir a essência das coisas com sua linguagem. A linguagem não é a 

exteriorização da essência, mas há, sim, é uma dupla essência posta lado a lado: a da linguagem 

e a das coisas. São duas essências em duas instâncias. A essência das coisas se manifestará “na” 
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língua. Logo, a linguagem “comunica a própria essência das coisas”. A linguagem não deve, 

contudo, ser entendida como algo que comunica a essência da própria linguagem, o que seria 

uma tautologia. Mas a essência espiritual tem uma potencialidade de ser comunicável na medida 

em que participa da essência espiritual das coisas. 

Chegamos, então, há uma possibilidade de interpretar o silêncio como uma linguagem 

que comunica algo também. Se o espiritual é comunicação na essência linguística, a negação 

da expressão linguística — o silêncio — pode ser entendido, de certa forma, como uma 

linguagem ou mesmo como uma necessidade de negar a essência espiritual, ou velá-la, ou 

escondê-la. O silêncio, desse modo, comunica algo (mais ou menos intencionalmente), é uma 

negação da verdadeira essência ou uma necessidade de escondê-la. Mas provavelmente há uma 

dupla comunicação; no silêncio, há uma linguagem.  

Outra reflexão interessante reside no fato de, para Benjamin, a ideia poder ter algo simbólico 

na essência da palavra, mas a linguagem não poder ser reduzida somente à comunicação do mundo. 

Se qualquer coisa no mundo tem linguagem, as coisas e os animais os têm, e também aquele que 

não nomeia tem. Talvez esse possa ser o caso de Victor, que, sem uma língua, tem uma linguagem. 

Também a linguagem de Victor não parece ser unidade. Também Victor não terá sua essência 

entendida, mas negada. A essência de Victor, mesmo que olhada a partir de nossa cultura, existe, 

mas talvez a coisifiquemos. No momento em que o garoto recebe um nome, sua essência de ser 

humano é inserida na nossa cultura, na cultura humana. Victor recebeu um nome, mas não está no 

mundo por isso. Para ele, esse nome não significará ele no mundo. Isso, se significava para os outros 

ao seu redor inseri-lo no mundo, não possibilitou e não garantiu que fosse considerada a linguagem 

que ele já tinha. Pelo contrário. O professor de Victor desejava que o garoto nomeasse o mundo a 

partir dos nomes humanos, os nomes dele, professor. Como Victor poderia fazê-lo se conhecia tão 

pouco da essência das coisas desse novo mundo, dessa nova cultura em que é forçado a se inserir? 

Se Victor pudesse nomear as coisas, não conheceria a essência delas. Também não conheceria a 

linguagem e a sua função. O destino de Victor é ser o garoto selvagem, aquele que tem linguagem, 

mas que desconhece a sua essência como fundadora das coisas, inclusive dele próprio. 

Particularmente importante em “A tarefa do tradutor” é a concepção da tradução como 

um tipo singular de leitura. Talvez fosse possível, então, propor o silêncio como uma 

possibilidade também infinita de leituras. Um silêncio que pode dizer tudo, mas que, ao ser 

quebrado, direciona mais para um significado. O silêncio seria a de uma opção por não dizer 

uma coisa só, a mudez fala de inúmeras possibilidades, mas não é a não-linguagem. Isso é 

bastante claro em todos os personagens que são revelados nos filmes selecionados.  

Na concepção benjaminina, a linguagem é em si já tradução, uma tradução da linguagem 

das coisas para linguagem humana. O professor de Victor não é capaz de perceber isso. Esse 

professor nega haver uma linguagem qualquer em Victor, incapaz que é de qualquer tradução. 

Do ponto de vista da traduzibilidade das coisas, talvez Victor precisasse ter ser mundo 

destruído, como quem destrói um texto anterior para reconstruir outro. Pelo menos, construir 

uma nova cultura era necessário, mas essa construção não foi feita. O novo mundo foi 

despejado, imposto. Uma nova identidade não fora construída.  

Pensemos sobre Helen Keller e como ela se apropria de uma linguagem. Se traduzir a 

linguagem das coisas para a linguagem humana, como quer que pensemos Benjamin, requer 

não apenas transformar ou verter em sonoro o que é mudo, mas nomear as coisas, a professora 

de Helen foi capaz de fazê-la compreender a função de nomear as coisas. Helen tinha uma 

linguagem, mas não conhecia o nome das coisas, só conhecia a essência das coisas porque com 

todas elas ela se relacionava. Pois bem: a garota cega e surda não conhecia a sonoridade e a 

nomeação das coisas, tampouco a possibilidade de nomear em si, mas conhecia as coisas, e a 

professora a fazia conhecer cada vez mais em um processo organizado. Ao mediar as coisas e 
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o mundo para Helen, apresentou também a linguagem e tirou Helen de seu silêncio. Um silêncio 

de desconhecer a possibilidade de linguagem como traduzibilidade da essência imanente das 

coisas. Helen conheceu as coisas e, depois disso, as “re-conheceu. A professora de Helen 

considerava que sua aluna conhecia o mundo em parte, mas que precisava de uma organização 

de uma mediação sua para reconhecer e para sair da mudez sobre o mundo. Assim, no que 

acontece com a jovem Helen Keller, pode-se ver uma analogia. No meio instrumental (Mittel) 

e no meio contextual (Medium), temos a própria linguagem: a capacidade mágica de recriar o 

mundo, uma linguagem que, ao mesmo tempo, é instrumento enquanto funda o mundo. Por 

isso, no filme, a cena em que Helen finalmente reconhece a natureza da água a nomeando nos 

toca particularmente. Na cena, temos uma condensação dessa magia que provavelmente em 

outros seres humanos não é tão absolutamente pontual, já que aprendemos a nomear sem nos 

conscientizar desse processo que é um continuum. Se não é um momento de milagre, lembra 

muito um. E a menina deixa o silêncio para trás. 

 

Algumas considerações  

 

Para Benjamin, as coisas têm uma mudez natural que é traduzida para a sonoridade da 

linguagem humana. Porém, a mudez das coisas as deixa inacabadas, e a tradução dessa 

linguagem das coisas será imperfeita. A linguagem humana, que as nomeia de modo falho, 

revelará as coisas, mas permanecerão igualmente inacabadas. Parece que entre o silêncio falho 

e a sonoridade o homem opta por revelar o seu caráter de humanidade. 

Benjamin constrói um esclarecimento, por fim, definitivamente precioso para estas 

reflexões. Depois do pecado original, a natureza deixa de ser abençoada, pelo que certamente 

se lamentaria se pudesse expressar-se, e o lamento é a “mais impotente expressão da língua”. 

Na tristeza da mudez das coisas e na tristeza que torna as coisas mudas, talvez se pudesse 

construir uma síntese para todos os silêncios das personagens. Helen e Victor padecem de uma 

tristeza da mudez, de uma natureza que lhes é imposta de terem permanecido mudos, mesmo 

não sendo incapazes de comunicar. Nessa genial ponderação, se fecha o raciocínio sobre a 

necessidade de comunicar, pois é a linguagem imperfeita do homem transformadora enquanto 

os silêncios possivelmente um consentimento com qualquer outra coisa. 
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AS FAN PAGES DO FACEBOOK ENSINANDO COMO AGIR SOBRE SI 

MESMO PARA SER FELIZ E ALCANÇAR O SUCESSO 

 

Lauren Carla Escotto Moreira 1 

Angela Dillmann Nunes Bicca2 

 

Textos dedicados a autoajuda têm apresentado indicações sobre os modos como os 

indivíduos deveriam agir para obter realização profissional, bens materiais, elevada autoestima, 

relacionamentos amorosos, a cura de doença, entre outros objetivos. Essas indicações 

costumam incluir ações individuais que levariam a eliminação das angústias, da falta de 

confiança em si e nos outros, do medo de enfrentar as dificuldades, das incertezas, da 

insegurança sobre o futuro, enfim, dos obstáculos para ser feliz. Por esse motivo, tais textos se 

apresentam como um conjunto de orientações para a consecução de objetivos a serem 

alcançados à medida que um indivíduo realiza ações sobre si mesmo. A disponibilização de 

textos curtos que se assemelham a autoajuda em fan pages3 do Facebook têm levado milhares 

de pessoas a visualizam, “curtirem”4 e compartilham textos curtos contendo mensagens de 

incentivo a transformação pessoal.  

Esses textos, como destacou Brunelli (2011), se assemelham a aforismos que tanto podem 

fazer indicações tais como faça algo, cuide de você mesmo, ouse inovar, não desista de seus 

objetivos, etc, quanto podem valorizar de forma mais sutil certas formas de ser e de agir. 

Tudo isso chamou nossa atenção e fizeram com que considerássemos os textos curtos 

postados no Facebook como uma forma de pedagogia cultural (COSTA, ANDRADE, 2015) 

que se produz a partir do que essa mídia social tem disponibilizado para ser lido, curtido, 

compartilhado e comentado por internautas. Assim, objetivamos mostrar que a autoajuda parece 

estar produzindo indicações para que os indivíduos, cada vez mais responsáveis por si mesmos, 

modifiquem as suas relações consigo e com os outros a partir de práticas que levam cada um a 

ao autoconhecimento, ao autocontrole, a autonomia, a autodisciplina e a autoestima, produzindo 

um tipo de específico de indivíduo.  

Portanto, a partir dos Estudos Culturais de vertente pós-estruturalista, focalizamos o 

modo como postagens realizadas em Fan Pages do Facebook, compostas por textos curtos que 

se assemelham às produções de autoajuda, comporiam uma forma de pedagogia cultural que 

estaria ensinando os indivíduos contemporâneos a agir sobre si mesmos como se fossem os 

únicos responsáveis por sua vida. 

 

Delineamento metodológico 

 

O trabalho compreendeu indicações sobre recorte e seleção de material de pesquisa em 

mídias sociais apontados por Freda e Recuero (2014). Essas indicações levaram-nos a 

selecionar postagens realizadas durante o mês de março de 2015, em Fan Pages do Facebook 

localizadas através do mecanismo de busca dessa mídia social através do descritor “frases” e 

que registrassem mais de 900.000 curtidas na data de 31 de março do mesmo ano. As Fan Pages 

que cumpriram esse critério foram: Frases Curtas net, Frases Curtas e Frases para o Face.  

                                                           
1 Instituto Federal Sul-rio-grandese, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: lalauzinhaster@hotmail.com. 
2 IFSUL, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: angela.bicca@hotmail.com. 
3 As páginas de fãs ou Fan Pages são espaços que têm sido usados, por exemplo, por empresas, pessoas famosas 

celebridades e grupos que se organizam para divulgar suas ideias para os seus públicos.  
4 A opção “curtir”, que se encontra logo abaixo de uma publicação no Facebook é um recurso em forma de ícone 

que expressa para as demais pessoas se o usuário gostou da postagem visualizada sem que necessita comentá-la.  

mailto:lalauzinhaster@hotmail.com
mailto:angela.bicca@hotmail.com
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Após a definição das Fan Pages coletamos todas as postagens realizadas entre os dias 01 

a 31 de março de 2015 e selecionamos seis postagens em que em que há uma indicação de como 

cada indivíduo deveria agir sobre si mesmo gerenciando suas próprias emoções, eliminando o 

que pode ser entrave para seu sucesso e conduzindo a sua relação com os outros. 

Para analisar as postagens valemo-nos do conceito de discurso de Foucault (2009), 

compreensão que postula que a linguagem está implicada na produção dos objetos de que fala 

a medida em que articula poder e saber para produzir efeitos de verdade, ou seja, determinar o 

que pode ser tomado como verdade em cada época. Essa abordagem possibilita mostrar como 

a linguagem age para produzir os objetos do saber, para regular as condutas dos outros e, 

também, para elaborar os modos como os indivíduos agem sobre si mesmos.  

 

Indicações dos discursos de autoajuda para que o indivíduo possa agir sobre si mesmo 

 

As obras de autoajuda têm divulgado e promovido o desenvolvimento de todo um 

conjunto de exercícios e técnicas de condução dos indivíduos por eles mesmos. Entre essas 

técnicas pode-se referir a memorização de regras de conduta, os exercícios de concentração, a 

leitura, a escrita, a meditação, etc., que levariam a ensinar as pessoas a viver bem e obter 

felicidade com tranquilidade, aproveitando-se o que cada um possui de melhor e promovendo 

a mudança de tudo o que pode representar alguma dificuldade. Essas técnicas podem ser 

pensadas como “[...] práticas orientadas para a condução da conduta dos indivíduos por eles 

mesmos” (MARÍN-DÍAZ, 2012, p. 37).  

Os discursos de autoajuda estariam, portanto, estreitamente relacionados a uma forma de 

produção de um indivíduo visto como o maior responsável por todas as situações e 

circunstâncias em que se encontra, com o dever em ser proativo e de saber acionar suas 

habilidades e competências individuais. Ou seja, os discursos de autoajuda implicam a 

realização de práticas que  

 
[...] permitem aos indivíduos efectuarem um certo número de operações sobre 

os seus corpos, sobre as suas almas, sobre o seu próprio pensamento, sobre a 

sua própria conduta, e isso de tal maneira a transformarem a eles próprios, a 

modificarem-se, ou a agirem num certo estado de perfeição, de felicidade, de 

pureza, de poder sobrenatural e assim por diante (FOUCAULT, 1993, p. 207). 

 

Práticas essas que, segundo Foucault (1993), existiram em todas as sociedades e se 

diferenciam as técnicas de dominação, em que umas pessoas agem sobre as outras pessoas. Ou 

seja, são formas como se constituem as relações que um indivíduo tem consigo mesmo.  

Nas sociedades ocidentais contemporâneas os discursos de autoajuda têm fornecido 

elementos para que os indivíduos possam agir sobre si, o que está relacionado com a produzir 

um certo tipo de individualidade. Uma das indicações frequentes da autoajuda diz respeito ao 

modo como o indivíduo é instigado a agir sobre suas emoções, reconhecendo-se alguém capaz 

de enfrentar adversidades. 
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Figura 01: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/9799636253

47938/?type=1&theater>. Acesso em: 31 mar. 2015 

 

 

Figura 02: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/9799636253

47938/?type=1&theater>. Acesso em: 31 mar. 2015. 

 

Estas postagens indicam, especialmente, como agir em situações de angústias, tristezas e 

insucessos. Para isso, o discurso da autoajuda aciona o enunciado segundo o qual o ato de 

expressar emoções é necessário para enfrentar dificuldades que levariam a uma vida melhor e 

mais feliz. Expor o choro se torna aceitável e até belo se isso significar a expressão de 

sentimentos. O choro, além disso, é apresentado como uma das formas de “colocar para fora” 

o que faz alguém sofrer e de não ficar guardando mágoas. Cria-se uma posição de sujeito que 

posiciona os/as leitores/as de autoajuda como pessoas emotivas. 

O foco nas emoções tem integrado diferentes obras de autoajuda, como apontou Marín-

Díaz (2012, p. 51) esses “[...] focam seu olhar no próprio indivíduo, em suas emoções, suas 

sensações, seus sentimentos e nas ações que ele deve aprender e realizar para se transformar”. 

Uma segunda forma de indicação da autoajuda para que o indivíduo possa agir sobre si 

mesmo aponta a necessidade de eliminar o que pode ser entrave para a obtenção do sucesso.  

 

https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/967794003231567/?type=1
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/967794003231567/?type=1
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/967793996564901/?type=1
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/967794003231567/?type=1
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Figura 03: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/9799636253

47938/?type=1&theater>. Acesso em: 31 mar. 2015. 

 

 

Figura 04: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/9799636253

47938/?type=1&theater>. Acesso em: 31 mar. 2015. 

 

Poderíamos pensar que eliminar entraves compreenderia enfrentar, predominantemente, 

adversidades exteriores ao indivíduo. No entanto, o discurso da autoajuda busca instigar os/as 

leitores/as de autoajuda a se buscarem ser corajosos, enfrentando o que seria um dos mais 

importantes entraves para a felicidade: o medo.  

Para Rüdiger (1996, p. 43) os textos de autoajuda permitem apontar circunstâncias em 

que tudo passa a depender da capacidade de “[...] adaptar-nos a novas situações mediante a 

transformação interior”. Talvez, por isso, cultivar a coragem seja uma forma de 

autotransformação que implique incorporar hábitos considerados positivos, hábitos que 

resultam de um “treinamento”, uma exercitação gradual, um trabalho de repetição de ações 

visando o enfrentamento de desafios.  

Um indivíduo responsável por si mesmo, segundo os discursos da autoajuda, agiria sobre 

si mesmo, também, regulando a forma como se relaciona com as outras pessoas, como se pode 

apreender lendo as postagens abaixo. 

 

https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/979963625347938/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasesparafaceoficial/photos/a.376421029078570.98212.364400940280579/829572403763428/?type=1
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/980050288672605/?type=1
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Figura 05: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/9710261629

08351/?type=1&theater>. Acesso em: 31 mar. 2015. 

 

 
Figura 06: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/frasesparafaceoficial/photos/a.376421029078570.98212.364400940280579/829418

297112172/?type=1&theater>. Acesso em: 31 mar. 2015. 

 

A indicação realizada nas postagens é a de atentar para o que é mais importante na relação 

com as outras pessoas, deixando de lado o que é irrelevante. Os discursos de autoajuda 

posicionam seus/suas leitores/as como sujeitos que priorizam o que lhe faz bem na relação com 

os outros e que não desperdiçam seus esforços com o que é supérfluo. Produz-se um indivíduo 

capaz de exigir de si mesmo atenção à relação que possui com os outros.  

Enfim, os discursos de autoajuda estariam implicados na produção de um indivíduo capaz 

de autogovernar-se compelido a olhar para si mesmo como uma forma de capital a ser gerido 

como se cada um fosse uma microempresa, ou seja, capaz de a tomar princípios econômicos 

como normativos para si mesmo e para toda a sociedade (GADELHA, 2009).  

Um indivíduo que em muito se aproxima do que a cultura do empreendedorismo, oriunda 

da governamentalidade neoliberal que nomeia como sujeito proativo, inovador, flexível, capaz 

de mudar suas ações constantemente se seu objetivo assim o exigir e de aproveitar as 

oportunidades inesperadas. Para Foucault (2008a) governamentalidade compreende um 

https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/971026162908351/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/971026162908351/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasesparafaceoficial/photos/a.376421029078570.98212.364400940280579/829418297112172/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasesparafaceoficial/photos/a.376421029078570.98212.364400940280579/829418297112172/?type=1&theater
https://www.facebook.com/frasescurtasnet/photos/a.387450507932589.100482.342243325786641/971026162908351/?type=1
https://www.facebook.com/frasesparafaceoficial/photos/a.376421029078570.98212.364400940280579/829418297112172/?type=1
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conjunto de instituições, procedimentos, cálculos e táticas que permitam exercer uma forma 

bem específica de poder cujo alvo principal é a população e que toma a economia política como 

sua principal forma de saber e principal instrumento técnico.  

Gadelha (2009, p. 151) resume a governamentalidade neoliberal dizendo que  

 
[...] trata-se de uma governamentalidade que busca programar 

estrategicamente as atividades e os comportamentos dos indivíduos; trata-se, 

em última instância, de um tipo de governamentalidade que busca programá-

los e controlá-los em suas formas de agir, de sentir, de pensar e de situar-se 

diante de si mesmos, da vida que levam e do mundo em que vivem, através de 

determinados processos e políticas de subjetivação: novas tecnologias 

gerenciais no campo da administração (management), práticas e saberes 

psicológicos voltados à dinâmica e à gestão de grupos e das organizações, 

propaganda, publicidade, marketing, branding, literatura de autoajuda etc. 

 

Trata-se, portanto, de uma forma de governamentalidade que expandiu o domínio de ação 

das análises econômicas para as relações sociais e os comportamentos dos indivíduos, 

empresários que investem em si mesmo para movimentar investimentos e formalizar relações 

de concorrência (FOUCAULT, 2008b). Por esse motivo, é possível compreender que um dos 

importantes enunciados do discurso da autoajuda é a atribuição da responsabilidade do 

indivíduo por gerir a si mesmo. Responsabilidade que está associada a uma centralidade 

conferida ao indivíduo bem como a necessidade de que esse faça investimentos em si mesmo 

visando a autotransformação.  

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho propusemo-nos a compreender como fan pages no Facebook estariam 

funcionando como uma forma de pedagogia cultural que contribuiria para “ensinar” os 

indivíduos contemporâneos a agirem sobre si mesmos assumindo cada vez mais a 

responsabilidade pela condução de sua vida. Como apontou Rudiger (2010), a literatura de 

autoajuda teria a função de ajudar a lidar com as ansiedades e as emoções do indivíduo ao 

mesmo tempo em que instiga o mesmo a tomar atitudes racionais relativamente a própria vida. 

Isso seria bem mais do que estar aberto às novidades, trata-se da exigência de estar sempre na 

obrigação de produzir formas de adaptação as mais diferentes situações vividas. 

Dessa maneira, mesmo que frases postadas no Facebook não sejam formas clássicas da 

literatura de autoajuda, elas teriam incorporado elementos dos seus discursos que valorizam o 

tipo de indivíduo ideal do neoliberalismo acentuando valores tais como a proatividade, a 

competitividade, a capacidade de empreender e, o que talvez seja o mais importante, a 

capacidade de investir em si mesmo como se fosse uma forma de capital. O indivíduo dos 

discursos de autoajuda é compreendido como um empreendedor que investe em si mesmo por 

ser este o seu capital mais precioso. 
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OS GÊNEROS TEXTUAIS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

COMO CURRÍCULO-RÉGUA E A POTÊNCIA DE OUTROS SENTIDOS 

PARA “COMUM” NOS CURRICULOSDIFERENÇA 

 

Priscila dos Santos Moreira1 

Suzany Goulart Lourenço2 

 

O mapa 

 

Desde a publicação do Plano Nacional de Educação (PNE), em 26 de junho de 2014, 

ocorreram ações de implantação de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A primeira 

versão do documento BNCC foi disponibilizada para consulta pública pelo Ministério da 

Educação em 2015, constituindo-se, assim, o foco desta pesquisa. 

Algumas indagações impulsionaram o nosso campo problemático: o que é currículo? O 

que é BNCC? Quais são os gêneros textuais definidos para o Ensino Fundamental (EF) dentro 

do componente curricular Língua Portuguesa (LP)? Essa prescrição influencia a paralisação dos 

fluxos dançantes dos processos de aprenderensinar? Quais noções de comum são estabelecidas 

no documento e que outros sentidos de comum poderiam ser pensados para a potencialização 

dos Currículosdiferença que permeiam os gêneros textuais? 

Desse modo, os objetivos deste estudo foram: realizar uma análise documental da “Base” 

no que concerne ao campo de atuação “Práticas artístico-literárias” (PAL) que compõe o 

componente LP para o EF, dos artigos da revista E-curriculum e do documento produzido pela 

Associação Brasileira de Currículo (ABdC) e pelo Grupo de Trabalho de Currículo da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped); e acompanhar a 

discussão da BNCC nos encontros com educadores das escolas da Secretaria Municipal de 

Educação da Serra (Sedu-Serra), localizada no Estado do Espírito Santo. 

 

Currículo? Base? Nacional?  

 

De acordo com Carvalho (2009, p. 179), “[...] as divergências nas definições [do que seria 

currículo] não são uma questão de interpretação semântica, pois fazer currículo não é um ato 

neutro, mas um ato de comprometimento derivado de interpretações teórico-filosóficas dos que 

o concebem e o vivem”. Nesse sentido, defendemos que os currículos não envolvem apenas os 

documentos prescritivos (Orientações Curriculares, Diretrizes, Planos de Ensino/Aula etc.), 

mas também “[...] tudo aquilo que é vivido, sentido, praticado no âmbito escolar e para além 

dele, colocado na forma de documentos escritos, conversações, sentimentos e ações concretas 

vividas [...] pelos praticantes do cotidiano” (CARVALHO, 2012, p. 190-191). 

Contrariamente à posição que afirmamos, o representante da “Todos pela Educação” – 

um dos apoiadores da BNCC entre outros empresários que têm interesses privatistas na 

educação – defende que currículo pode ser definido, muito facilmente, como “[...] aquilo que 

os professores devem fazer em sala de aula” (ALVES, 2014, p. 1478), como se os docentes 

fossem simples “aplicadores” de conhecimentos pensados por técnicos que definem o que e 

quando será aprendidoensinado. 

Vimos com Alves (2014) que seria muito difícil estabelecer um mínimo consenso do que 

é uma BNCC, porque as concepções variam devido às múltiplas imagens que fazemos das 
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escolas. Após o aparecimento da expressão “Base Nacional Comum” na atual Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996, no início dos anos 2000, vários educadores se 

mobilizaram contra o estabelecimento de uma BNCC. Os pesquisadores em currículo buscaram 

demostrar que tal ideia era importada de uma lógica internacional de “vendas de produtos da 

educação”. 

Além disso, conforme o Ofício nº 01/2015 da Anped e da ABdC, na BNCC a proposta 

enfatizada para a formação humana é a modelização, a homogeneização por meio dos 

procedimentos centralizados da administração que não considera as diversas realidades locais 

em uma produção de identidades serializadas que ignora as diferenças e singularidades. 

Nessa perspectiva, esse ofício critica o entendimento de “nacional” (integrante da 

nomenclatura BNCC) como homogêneo e enfatiza que o nacional não pode desconsiderar a 

diversidade étnica, cultural, social, política e econômica dos municípios brasileiros. É 

importante destacar que, caso a intenção da BNCC não fosse reduzir as inúmeras possibilidades 

de conhecimento ao que é determinado pelo documento (se fosse apenas uma diretriz como 

alguns profissionais buscam defender), seria desnecessária a sua criação, já que há uma 

infinidade de Diretrizes Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares Nacionais entre 

outros currículos formais derivados de documentos das Secretarias Estaduais e Municipais.  

 

Os gêneros textuais na BNCC 

 

Considerando-se as múltiplas possibilidades de análise da BNCC, escolhemos para foco 

de nosso estudo o campo de atuação PAL que compõe a LP para o EF no documento preliminar, 

disponibilizado para consulta pública, considerando o que é exposto na Base: “[...] durante toda 

a Educação Básica, deve-se favorecer a formação literária” (p. 38), como modo de potencializar 

“experiências estéticas” e a “ampliação das referências culturais”. Primeiramente, destacamos 

que percebemos um número exagerado de objetivos no PAL (79) “a serem cumpridos” pelos 

docentes. Os gêneros foram serializados da seguinte forma: 

 
 

Gênero textual 
1º 

ano 

2º 

ano 

3º 

ano 

4º 

ano 

5º 

ano 

6º 

ano 

7º 

ano 

8º 

ano 

9º 

ano 

Poema X X X X X X X X X 

Parlenda X         

Trava-língua X         

Canção X X X X X     

Música   X    X   

Quadrinha X         

Conto tradicional X X X X X X    

Conto         X 

Adivinha   X       

Fábula    X  X    

HQ    X X   X  

Tirinha    X X     

Lenda     X X    
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Crônica         X 

Romance       X  X 

Novela       X   

Gêneros da 

literatura juvenil 
      X   

Cordel       X   

Gêneros teatrais        X  

Gêneros 

cinematográficos 
        X 

Notícia         X 

Quadro 1 – Distribuição dos gêneros textuais que compõem o campo de atuação PAL no EF 

Fonte: Versão preliminar da BNCC 

 

A análise coletiva experienciada na Sedu-Serra aconteceu nos dias do mês de outubro: 6 

– realização do 1º Encontro Estadual de mobilização para discussão da BNCC; 6 a 10 – análise 

do EF com as referidas áreas de conhecimento; 20 a 27 – realização de estudos em grupos; 28 

– diálogo com as equipes da Subsecretaria Pedagógica. Entre 03-11-2015 e 15-12-2015, 

ocorreram as conversas com todos os segmentos do magistério dessa rede.  

Esses encontros entre educadores objetivaram a ampliação do debate no município e não 

se resumiram ao que está posto no documento preliminar da Base, mas, sobretudo, atuaram em 

composição com o que é vivenciado nos processos de aprendizagem nos cotidianos das escolas.  

Os professores evidenciaram que, no documento da BNCC: não há uma preocupação em 

“[...] deixar o aluno expor sua visão crítica, sua criatividade”; “O documento se limita à 

apresentação dos gêneros textuais e não proporciona reflexão e criticidade”, “A preocupação 

maior é com grafemas e fonemas, não explorando, assim, diferentes gêneros textuais”; “[...] 

falta a contextualização das regiões brasileiras e por isso impõe uma cultura única, engessando 

as práticas” e “ A BNCC parte das unidades menores (letras e sílabas), já a perspectiva do 

município é de trabalhar com o texto dando enfoque às variações linguísticas”. 

A partir de toda essa análise conjunta e do que percebemos com a categorização dos 

gêneros textuais, surgiram novas indagações. Entre elas destacamos: por que parlendas, trava-

línguas e quadrinhas só podem ser vivenciadas no primeiro ano? Por quais razões, após os anos 

iniciais, as crianças não podem experimentar canções como potência textual? Com qual direito 

se determina que cada gênero só poderá ser estudado em determinada série por todos os alunos 

de quaisquer escolas e de qualquer região do País? 

 

Comum? Curriculosdiferença no aprendereensinar 

 

De acordo com Alves (2014), entre as décadas de 80 e 90, alguns pesquisadores, 

envolvidos com a formação de professores pensavam na possibilidade de uma “Base Comum 

Nacional” que divergisse da “Base Nacional Comum”. A primeira era “comum” no sentido de 

passar por longos caminhos de discussão de forças interessadas a partir das necessidades locais 

e somente depois considerar o diálogo em âmbito “nacional”; enquanto a segunda se faz 

nacional apregoando um “comum” que é estabelecido como obrigatório para todos.   

Em consonância com Carvalho (2009), apostamos em outras produções de conhecimento 

a partir das múltiplas vivências cotidianas que compreendem comum não como consenso ou 
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adesão a uma voz única que representa a todos, mas um comum articulado com o movimento e 

a comunicação das singularidades, que se distancia do formato estabelecido na BNCC. 

O “comum” que acreditamos ser possível para a potencialização da produção de 

conhecimentos é experimentado por um coletivo comprometido com as questões vividas em 

cada cotidiano escolar e intimamente relacionado com a noção de multidão (não de docentes 

como massa passiva) – constituída de uma série de elementos como a solidariedade e a 

cooperação em complexas relações que visam à comunalidade (CARVALHO, 2009). Nessas 

tramas, o comum não significa o silenciamento das singularidades, contudo propicia 

experimentações potentemente diferentes (com respostas provisórias às questões apresentadas 

pelos que vivem as redes de aprendizagem desses espaços). 

Nesse direcionamento, compomos com a criação de brechas no Currículo-Régua 

(MOREIRA, 2014), como resposta às modelizações e engessamentos impulsionados por um 

documento dogmático (BNCC), visando à propagação dos Curriculosdiferença (MOREIRA, 

2014) e, com Lourenço (2015), apostamos na força-invenção dos processos de aprenderensinar 

que escapam à lógica criticada pelas autoras de ensino linear e quantificável, que tenta apregoar 

o que somos capazes de aprenderensinar e em tempos e espaços previamente determinados. 

Para fazer ressoar Curriculosdiferença, evidenciamos, com Deleuze (1988), que a 

“diferença” não se configura como uma característica que está a serviço da generalidade do 

conceito, mas como puro acontecimento. A identidade não é o ponto de partida, contudo a 

diferença é o que vem primeiro, é variação, multiplicação e proliferação. A diferença refere-se 

às singularidades, aos fluxos de forças, à complexidade de diferenciações e, assim, um currículo 

pela potência da diferença seria o encantamento da multiplicidade em enredamentos que criam 

movimentos curriculares ao inventar fissuras nos estratos dos processos enrijecidos da Base. 

 

Diferenças sem fim... 

 

A partir da noção de diferença como motor da criação e possibilidade de, no meio, no 

espaço-entre, começar a brotar hastes de rizoma, enfatizamos que essa diferença não é uma 

determinação, mas uma resistência pela vida, pois a vida difere de si mesma. A BNCC vai na 

contramão dessa diferenciação ao tentar homogeneizar as possibilidades de aprendizagem, por 

exemplo, dos gêneros textuais, nas diferentes salas de aulas, nos diversos contextos regionais, 

ao formatar um Currículo-régua que pressupõe comum como consenso e estancar os fluxos de 

aprendizagens inventivas.  

No entanto, concluímos, provisoriamente, este estudo com a aposta nas danças 

compartilhadas pelos educadores, a partir de um comum que é múltiplo e compõe com a 

diferença (não como algo a ser combatido, mas como potência das aprendizagens singulares 

nas conexões entre professores e estudantes). Destacamos a importância de os processos de 

aprenderensinar acontecerem pelo viés da invenção, visto que podem se inserir como 

movimento de (re)existência ao controle de linhas enrijecidas de uma BNCC e seus modos 

hierarquizados de promover o ensino dos gêneros textuais. 
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UM ESTUDO SOBRE A LITERATURA NA ESCOLA E A EDUCAÇÃO MORAL 

 

Juçara Gomes de Moura1 

Maria Aparecida Lopes Rossi2 

 

Este texto é resultado de investigação ligada à linha de pesquisa Formação de Professores e 

tem como objetivo refletir sobre a relação entre literatura e a educação moral na Educação Infantil 

e Ensino Fundamental. Compreendemos a importância de estudos sobre o conteúdo da moral que 

se faz presente na sala de aula a partir da prática dos professores com os textos literários, pois nelas 

estão presentes concepções de educação, concepção de formação do homem. 

Durkheim afirma que educação é coerção e que: 

 
Desde os primeiros anos de vida, as crianças são forçadas a comer, beber, 

dormir em horas regulares; são constrangidas a terem hábitos higiênicos, a 

serem calmas e obedientes; mais tarde obrigamo-las a aprender a pensar nos 

demais, a respeitar usos e conveniências, forçamo-las ao trabalho, etc., etc. Se, 

com o tempo, esta coerção deixa de ser sentida, é porque pouco a pouco dá 

lugar a hábitos [...] (DURKHEIM, 1978, p. 5). 

  

Outro autor expressivo no campo da educação, no campo da didática, é Herbart (1971). Este 

é considerado um estudioso que buscou compreender a pedagogia como ciência e, através dela, 

formar o caráter do homem. Cambi ao refletir sobre o pensamento de Herbart registra:  

 
O objetivo final da pedagogia permanece o de formar o homem e formá-lo 

como totalidade harmônica e como pessoa responsável, mostrando a 

importância do “caráter” no âmbito da educação moral e da educação estética 

(CAMBI, 1999, p. 431. Grifos no original).  

 

O registro desses autores e nossas experiências na realização de pesquisas, orientação de 

trabalhos de conclusão de curso na graduação, no mestrado em educação e ao ministrar as 

disciplinas Estágio em um curso de Pedagogia que inclui a orientação, acompanhamento e 

reflexão de regência das alunas em salas de aula de escolas públicas municipais e estaduais, nos 

estimulam a busca da compreensão sobre o tema aqui proposto. 

Essa vivência profissional revela que o conteúdo explicitado nas práticas de ensino é permeado 

por lições de “bom comportamento” aos alunos. Em sala de aula (MOURA, 2011) o conteúdo da 

moral se faz presente nos trabalhos com os textos literários, na leitura e redação de textos, cópia de 

frases do quadro-giz como: “não falar alto”, “levantar o dedo quando quiser falar e aguardar a sua 

vez”, “respeitar a todos”, “aguardar o horário de ir ao banheiro e pedir licença”, “evitar conversas 

paralelas e fofocas”, “cuidar da higiene da sala e da escola”, “ser pontual e assíduo”, “respeitar o 

horário do lanche”, evitar mascar chiclete”. Esses registros são fundamentais para percebermos como 

a sala de aula é um espaço de formação do caráter do sujeito. 

A pesquisa revela que o conteúdo explicitado nas práticas de ensino das professoras, ao 

utilizarem os textos literários, se vale de estratégias, como as que permitem reforçar uma 

conduta moral. Exemplo, na leitura da história: “O Chapeuzinho Vermelho” elas reforçam o 

conteúdo moral do texto discutindo o comportamento da personagem que desrespeitou a 

orientação da mãe ao alterar o caminho indicado para chegar até a casa da avó. Elas lançam 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão, Catalão, Goiás. E-mail: jucaramoura@hotmail.com. 
2 Universidade Federal de Goiás-Regional Catalão, Catalão, Goiás. E-mail: picidarossi@hotmail.com. 

mailto:jucaramoura@hotmail.com
mailto:picidarossi@hotmail.com


UM ESTUDO SOBRE A LITERATURA NA ESCOLA E A EDUCAÇÃO MORAL 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.811-815, SET.DEZ.2016 812 

mão de frases como: “Tão vendo..., se Chapeuzinho não tivesse desobedecido à mãe, não teria 

passado pela situação perigosa que passou”!  

Essa prática reforça a importância do tema aqui proposto. Para Zilbermann (2007), tal 

abordagem causa prejuízos à literatura infantil enquanto arte, uma vez que o viés moralizante 

faz com que ela participe de atividade voltada para dominação da criança, tirando desta, a 

capacidade de perceber o uso estético da linguagem presente no texto literário. 

Na disciplina Estágio são constantes as reflexões, com as alunas, sobre a prática 

pedagógica, o papel da literatura na sala de aula, a escolarização do texto literário e a formação 

moral dos alunos em fase de alfabetização. Esse momento é fundamental na formação docente, 

pois é comum, na organização dos projetos de docência das alunas, as escolhas do material 

didático recaírem sobre textos literários com fundo moral e as atividades de compreensão do 

texto abordarem com ênfase o cunho moral da história a ser explorada com os alunos das 

escolas-campo.  

A afirmação de Durkheim (1978) sobre a formação do hábito na criança, através da educação 

como coerção, revela como a imposição de costumes e crenças às crianças, torna o sujeito adulto 

capaz de reproduzir os valores de forma “natural”, ou como um hábito comum que faz parte da vida 

social. Nessa perspectiva qual o papel da educação na formação moral dos alunos?  

Para Durkheim, 

  
[...] não há povo em que não exista certo número de idéias, sentimentos e 

práticas que a educação deve inculcar em todas as crianças sem distinção, seja 

qual for a categoria social a qual elas pertencem. [...] Cada sociedade elabora 

um certo ideal do homem, ou seja, daquilo que ele deve ser tanto do ponto de 

vista intelectual quanto físico e moral; que este ideal é, em certa medida, o 

mesmo para todos os cidadãos (DURKHEIM, 2011, p. 51-52). 

 

Em seus registros percebe-se que Durkheim concebe a educação como uma imposição às 

crianças de um modelo ideal de homem, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto 

de vista intelectual e moral. É interessante observar que o modelo imposto pela sociedade, 

segundo ele, seja ela qual for a sua organização, é “igual para todos os cidadãos”. O autor não 

reconhece que a organização da sociedade capitalista constrói diferente “ideal” de homem. Para 

ele, em todas as sociedades existem práticas educativas que inculcam, nas crianças um certo 

número de ideias e sentimentos que fazem parte da vida social, ou seja, a educação moral do 

homem se dá de forma homogênea, sem distinção de classe social; a educação é a mesma para 

todos. 

Herbart, em sua obra Pedagogia Geral afirma: 

 
Uma vez que a moralidade tem, segundo uma compreensão exacta, a sua sede 

exclusivamente na vontade própria, compreende-se sem mais, que a educação 

moral tem de produzir, não uma determinada exteriorização das acções, mas 

sim a compreensão, juntamente com a respectiva vontade, na alma do 

educando (1971, p. 48). 

 

Essa afirmação esclarece como o autor, assim como Durkheim, pensa a educação moral, 

sua importância, seu objetivo. Esta deve alcançar a “alma” do educando tornando o mesmo um 

sujeito que age à partir de uma “vontade” imposta pela educação. 

É importante observar que a responsabilidade da escola com a educação moral dos alunos 

não é recente no Brasil. No documento Ratio Studiorum elaborado pelos jesuítas, no século 

XVI, entre as regras nele registradas está a recomendação aos gestores das escolas brasileiras:  
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Zelo pela piedade e pelos bons costumes, finalmente, persuada-se o Provincial 

que, de modo muito particular, é responsável, pelas prescrições relativas à 

piedade, à disciplina dos costumes, ao ensino da doutrina cristã, contida tanto 

nas regras dos Mestres dos cursos inferiores, quanto nas regras comuns a todos 

os mestres; são pontos estes que mais de perto entendem com a salvação das 

almas e tantas vezes se inculcam nas Constituiçôes (HISTEDBR, p. 07. 

Grifos das autoras). 

 

Na década de 1960, no Brasil, encontram-se registros da disciplina “Educação para o lar” 

ministrada especificamente para alunas do ginásio em uma escola de Cândido Godói no interior 

do Rio Grande do Sul. Os conteúdos dessa disciplina versavam sobre: Conselho dos pais para 

os filhos que estão na adolescência; A beleza da adolescência; Como devo agir em casa; O 

cuidado com a roupa e o quarto; Comportamento no colégio; Estudo e preparação de aula; 

Comportamento na rua; Comportamento em reuniões e lugares públicos; Comportamento na 

casa alheia; Arte de visitar; A arte de receber e O profissional do lar.  

É importante destacar que esse conteúdo era ministrado por uma professora específica, e, 

segundo uma egressa da escola: “apesar da disciplina não possuir o mesmo rigor que as demais, 

como provas bimestrais, havia uma avaliação das alunas através de trabalhos escritos realizados 

em casa e provas em sala de aula”. O resultado das avaliações era registrado em boletim 

expedido pela escola. Isto significa que as alunas deveriam se empenhar em aprender o 

conteúdo ministrado. 

Nos registros da egressa (em um caderno) está a definição de Educação para o lar: 

“Entende-se por educação para o lar o conhecimento de regras e conceitos que ensinam a bem 

dirigir o lar e uma preparação completa para a vida em família (Caderno de registro, 1969)”. 

Essa preparação incluía a concepção de que “A mãe deseja da sua filha todo o bem e quer vê-

la crescendo com as qualidades bonitas e delicadas de uma mocinha bem educada e muito feliz 

(Caderno de registro, 1968)”. 

É interessante observar como essa escola se coloca como um espaço de formação dos 

costumes e do bom comportamento.  

Nesse sentido, é importante indagar e refletir sobre o papel da literatura, hoje, na formação 

dos alunos dos anos iniciais. 

  

A educação, a moral e a literatura no ensino fundamental 

 

Nos últimos anos a literatura infantil tem sido considerada um dos instrumentos 

fundamentais no exercício da prática da leitura e da escrita em sala de aula, especificamente na 

alfabetização. Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) 

registram: 

 
[...] a leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma 

de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de 

outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A partir daí ela 

pode estabelecer relações com a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo 

social ao qual pertence (BRASIL, 1998, p. 43). 

 

Este registro, em um documento de referência para o trabalho do professor da educação 

infantil, assinala que a perspectiva da escola deve ser a de formar sujeitos leitores com 

capacidade de compreender, analisar e criticar a realidade em que vivem. Neste sentido, o texto 
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literário tem um papel fundamental na formação, pois estimula o raciocínio, a percepção da 

realidade, enriquece, aflora a criatividade, desperta o aluno para valorização da arte. 

Essa compreensão muitas vezes é negada nas práticas de alfabetização. Em relatórios que 

registram observações, em sala de aula, constatam que este instrumento tem como objetivo 

“principalmente passar valores morais e normas de comportamento”. Kleiman confirma: 

 
Em geral, as professoras tentavam encontrar uma moral em qualquer texto, 

agindo como se a leitura pudesse ser justificada somente em função de alguma 

lição moral a ser extraída do texto. A tradição escolástica na escola, que 

originalmente era um método de abordagem dos textos para refletir e 

reconciliar religião e razão, transformou-se, com o correr do tempo em método 

para preservar e inculcar ideias preestabelecidas, aprovadas, moralmente 

corretas (Manguel, 1997, p. 92-94) (KLEIMAN, 2001, p. 62). 

 

Os relatórios da presente pesquisa apontam as atividades realizadas, em sala de aula, com 

as histórias: A sopa dos dez indiozinhos, Branca de neve, Cinderela, Coelhinho guloso, 

Joãozinho e Maria, Patinho feio, e A princesa e o sapo. 

A estória “A sopa dos dez indiozinhos” que relata a elaboração de uma sopa com bastante 

verduras e legumes foi trabalhada, pela professora alfabetizadora, na perspectiva de conduzir 

os alunos a uma alimentação saudável. No momento da reflexão sobre a história lida “a 

professora sempre perguntava aos alunos se os mesmos gostavam das verduras mencionadas 

no texto”. 

Ao trabalhar com a história João e Maria a professora explicou aos alunos “que não se 

deve comer muita guloseimas por causa dos dentes e se deve ter cuidado ao conversar com 

estranhos”. Na mesma perspectiva foi utilizado o texto “A lua vai ao dentista” (recorte da 

história “Os três porquinhos pobres” de Érico Veríssimo). A professora trabalha com os alunos 

a necessidade do cuidado com os dentes. Aqui (MOURA, 2011) ainda podemos refletir sobre 

os recortes dos textos literários no livro didático. A história de Érico Veríssimo é recheada de 

suspense e emoção e, com essa prática tornou-se apenas um pretexto para a formação moral das 

crianças.  

Esse uso do texto literário tem sido criticado por diferentes autores que tratam do tema e 

traz aos professores formadores de professoras alfabetizadoras o desafio de pensar a concepção 

de educação na formação das futuras profissionais. 

Soares (2006) chama a atenção: 

 
[...] o texto literário deixa de ser um texto para emocionar, para divertir, para 

dar prazer, torna-se um texto para ser estudado. O “estudo que se desenvolve 

sobre o texto literário, na escola, é uma atividade intrínseca ao processo de 

escolarização, como já foi dito, mas uma escolarização adequada da literatura 

será aquela que se fundamente em respostas também adequadas às perguntas: 

por que e para que “estudar” um texto literário? O que é que se deve “estudar” 

num texto literário? (SOARES, 2006, p. 43. Grifos da autora). 

 

É fundamental refletir sobre a literatura e a formação moral dos alunos e a quem essa 

formação serve. Pensar na sociedade, que ideal de homem desejamos, qual educação, e como 

iremos utilizar as produções literárias no espaço da sala de aula: para adaptar os alunos à 

realidade social em que vivem ou formar para transformar a realidade?  
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A CIRANDA DE LEITURA COMO PRÁTICA DE SENTIDOS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Marianne da Cruz Moura1 
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Neyse Siqueira Cardoso3  

 

Introdução  

 

A partir dos estudos produzidos nas últimas décadas acerca da leitura e seu aprendizado, 

bem como sobre a forma como os livros e os professores, enquanto mediadores de leitura, 

trabalham juntos para construir um itinerário de leitura (FERREIRO; 1987; COLOMER; 

CAMPS, 2002; LERNER, 2002; SOLÉ, 2003; TEBEROSKY, 2003; COLOMER, 2007; 

PARREIRAS, 2009, entre outros ), é possível compreender que as formas pelas quais 

aprendemos a ler não se diferenciam muito de outras aprendizagens escolares. Aprender a ler 

consiste em um processo cujo início e evolução faz-se diferente para os indivíduos, pois 

vincula-se às condições de acesso e experimentação de atos de leitura de textos escritos, 

socialmente produzidos e circulantes, com objetivos, suportes, portadores e gêneros diversos, 

em situações de mediação. 

O presente texto busca socializar uma prática de leitura desenvolvida com crianças da 

Educação Infantil – 2 a 6 anos, do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN, por meio 

do Projeto Ciranda de Leitura. O Artigo foi produzido a partir de observação prática de leitura de 

Crianças de Educação Infantil, percebendo o desenvolvimento e interação de crianças com os livros 

do projeto, assim como por meio de entrevistas semiestruturadas, aplicadas com algumas crianças 

entre 4 e 6 anos, observando os diferentes sentidos que estas atribuíam ao referido Projeto. A 

pesquisa foi desenvolvida com 3 sujeitos de uma mesma sala, no ano de 2015. 

O aporte fundamental são as proposições da perspectiva histórico-cultural em psicologia de 

Vygotsky, segundo as quais é possível conceber o aprendiz como um ser “inter-ativo” que se 

constitui nas interações vivenciadas no meio social em que vive, mediante a apropriação de práticas 

da cultura, mediado pelos outros e pela linguagem, compreendida como atividade constitutiva do 

psiquismo humano (VYGOTSKY, 2011). Consideramos também a criança como um aprendiz 

ativo e produtor de discurso, assim as crianças se tornaram os sujeitos de nossa pesquisa. Na 

pesquisa com crianças, a análise se desloca para o modo como a criança, pela leitura, se relaciona 

com a cultura de seu tempo, de seu lugar, bem como com a cultura e o lugar do outro. A perspectiva 

que adotamos ao pesquisar com e para as crianças é a de que criança é um ser que se apropria da 

linguagem como um bem cultural, em um processo histórico e social. 

 

Leitura literária e produção de sentidos da Educação Infantil  

  

Consideramos aqui que a leitura é umas das linguagens vivenciadas na Educação Infantil. 

Essa etapa de ensino necessita assegurar uma interação sistemática das crianças com os 

elementos constitutivos dessa linguagem, formando, assim, diferentes modos de perceber a 

leitura por cada uma delas.  

Segundo Lerner (2002), ler é entrar em outros mundos possíveis. A leitura faz parte de 

um projeto individual e cumpre um importante papel social, relevante para todo e qualquer 
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desenvolvimento cultural. A partir do primeiro contato das crianças com os textos escritos, que 

posteriormente serão lidos e significados, as crianças formulam hipóteses, estabelecem 

funcionalidades e consequentemente atribuem sentidos aos diversos textos com os quais eles se 

relacionam. 

Em nosso texto, especificaremos os sentidos sobre a leitura atrelados ao projeto ciranda 

de leitura, que oportuniza crianças desde á Educação Infantil, participar de práticas 

significativas de leitura literária, estando atrelada essa prática a ampliação do prazer e da 

ludicidade infantil.  

Vygotsky (2007), em suas teorizações, assinala que a aprendizagem da leitura é 

fundamental para o nosso processo de socialização, pois possibilita o uso voluntário e 

consciente da linguagem. Nesse sentido, ao aprenderem a ler, as crianças tomam 

consciência da estrutura fônica das que usam para se comunicar com as pessoas. Assim, o 

aprendizado da leitura deriva de vários aspectos, além dos elementos alfabéticos, a leitura 

é uma forma especial permeado pela decodificação e produção de significados para o texto 

lido.  

Estudos atuais como os apontados por Solé (2003) trazem a ideia de que a leitura e muito 

mais do que a identificação de sinais gráficos. Trata-se de uma atividade cognitiva complexa, que 

requer construir um número relevante de conhecimentos: sobre para que serve ler, sobre o que pode 

ser lido, o que não pode e sobre as condições que deve ter um texto para que possa ser lido. 

Definimos como conceito central do que é ler a seguinte definição: 

 
Ler é compreender. E compreender é, sobretudo um processo de 

construção de significados sobre um texto que pretendemos compreender. 

É um processo que envolve ativamente o leitor, à medida que a 

compreensão que realiza não deriva da recitação do conteúdo em questão. 

Por isso, é imprescindível que o leitor encontre um sentido para o texto 

lido. (SOLÈ, 203, p. 44). 

 

Assim, quando o leitor compreende e encontra um sentido para o que lê, está aprendendo, 

na medida em que sua leitura informa, comunica, permite que se aproxime do objetivo do autor 

ou do objetivo do texto lido. A leitura pode e deve iniciar juntamente com o interesse da criança 

pelos textos escritos, ainda na Educação Infantil.   

Para o desenvolvimento da referida pesquisa, concebeu-se a leitura enquanto processo 

interacional que permite às crianças vivenciar possibilidades de compreensão do mundo que a 

cerca, por meio da interpretação dos significados e horizontes culturais oferecidos em cada obra. 

Na busca de compreender os sentidos que as crianças atribuíam ao Projeto Ciranda de 

Leitura, evidenciou-se ainda, como ponto convergente entre a literatura e a leitura, a 

incompletude do texto literário, a qual fornece abertura a pensamentos e leituras divergentes e 

críticas, estabelecendo um convite à argumentação.  

No tocante às crianças, sujeitos desse processo interativo de construção de sentidos, 

considerou-se que, desde muito pequenas, elas constroem conhecimentos relevantes sobre a leitura, 

se tiverem oportunidades, isto é, se um outo mais experiente for capaz de situá-la em um nível de 

conhecimento em que sejam gerados desafios no campo do processamento da leitura.  

Dessa maneira, é necessário romper com a ideia que existe um único caminho, um único 

sentido para a leitura. Essa linguagem pode converter-se a cada sujeito, de acordo com o seu 

modo de significar o mundo. Assim, reafirmamos que a leitura tem um sentido amplo, que varia 

para diferentes sujeitos, tempos, espaços e discursos, tornando a significação uma atividade 

funcional e individual.  
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O projeto Ciranda de Leitura como possibilidade de interação da criança com a leitura 

 

Este é um projeto em que as crianças, a partir dos 2 e 3 anos, têm a oportunidade de 

participar de um grupo de leitores em formação, na medida em que compartilham materiais de 

leitura entre si, em forma de uma roda de leitura e livre expressão oral das impressões sobre os 

textos lidos. Para isso, cada leitor em potencial toma posse dos materiais que considera de 

qualidade e os recomenda para o grupo, inserindo-os na ciranda e partilhando-os com a 

comunidade de leitores. 

A opção pela leitura literária se deu por considerar seu papel formador e transformador, 

ao suscitar nas crianças o desejo de ler – atividade constituinte de qualquer aprendizado 

(SOUZA, 2011). Ler, para crianças de Educação Infantil, como aponta Smolka (2012), vai 

muito além de transformar a letra em som, mas produzir sentidos, sendo esse aspecto essencial 

no processo de aprendizagens da leitura.  

Mediante a análise e inquietações acerca do sucesso desta prática, estruturamos 

entrevistas semiestruturadas, aplicadas com algumas crianças entre 4 e 6 anos, observando os 

diferentes sentidos que estas atribuíam ao referido Projeto. 

Os discursos apresentados pelas crianças são constitutivos de enunciados, funcionam 

como signo ideológico e como uma unidade sensível de estruturação das relações vividas no 

social. A partir de questionamentos acerca do ato de ler, foi possível não apenas falar sobre o 

que as crianças pensam, mas também como elas significam a leitura.  

Percebemos também que há uma relação da construção da leitura, em uma perspectiva 

literária, como as práticas oferecidas no projeto. Podemos identificar nos discursos a ideia de 

que ler por prazer significa estar imerso em um ambiente letrado, sem que existam 

normatizações ou regras para o ato de ler. É o que observamos a seguir.  

  
Sujeito 1 (6 anos) 

P. O que você acha da ciranda de leitura? 

S1. Eu adoro, porque a gente pode ler vários livros dos amigos e são bem 

legais 

P. O que você mais gosta no momento da ciranda? 

S1. Eu gosto de escolher o livro que eu vou ler e poder ficar todo o fim de 

semana om ele em casa. 

P. O que você aprende com a ciranda de livros? 

S1. Ah! Eu aprendo várias coisas: aprendo a cuidar dos livros; aprendo a ler 

melhor, leio com minha mãe, aprendo sobre os seres das lendas, como o 

lobisomem e o saci e aprendo também sobre os contos de fadas. 

P. Qual história você mais gosta? 

S1. Eu gosto das lendas, porque tem criaturas assustadoras, mas que não 

fazem medo nenhum... 

 

Este discurso nos leva a compreender a importância do projeto para sua vivência dentro 

e fora da instituição de educação infantil. Observamos que esta criança compreender a leitura 

em um sentido promotor de aprendizagem e ao mesmo tempo de prazer em ler. Por meio dos 

livros, ela aprende e ao mesmo tempo disfruta com sua mãe e seus amigos os diversos gêneros 

textuais disponíveis para sua escolha e a criar uma postura de leitor cuidadoso do livro. A 

criança também destaca a sua autonomia na escolha das obras, isso nos leva a refletir que a 

criança é ativa na produção dos seus conhecimentos, sendo capaz de escolher e analisar o texto 

no qual entrou em contado.  
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Sujeito 2 (5 anos) 

P. O que você acha da ciranda de leitura? 

S2. Eu acho legal, porque a gente pode ficar com o livro para ler 

P. O que você mais gosta no momento da ciranda? 

S2. Eu gosto de esperar para ganhar o livro, por que se a gente for apressada, 

não escolhe os livros bons 

S2. Eu aprendo a ler melhor e me divirto aprendendo as histórias 

P. Qual história você mais gosta? 

S2. Gosto de histórias de amigos, como a de Lino e dos Músicos de Bremem. 

 

Neste discurso, conseguimos identificar um novo e marcante elemento. A constituição da 

postura e ideário do ato de ler. A criança apresenta a ideia que seu momento preferido é esperar 

para “conseguir” um bom livro. Desse modo, percebemos a leitura como uma formação de 

hábito e ação. O projeto além de possibilitar o prazer a relação sobre vários temas, constituí 

nesta criança, um sentido de ser leitor, permeado por aprendizagens textuais e comportamentais. 

  
Sujeito 3 (4 anos) 

P. O que você acha da ciranda de leitura? 

S3. Ótimo, por que tem livros especiais 

P. O que você mais gosta no momento da ciranda? 

S3. Eu amo escolher os livros, por que tem uns legais e outros não! 

P. O que você aprende com a ciranda de livros? 

S3. Eu leio livros de aprender as coisas, das plantas, das árvores, das 

histórias 

P. Qual história você mais gosta? 

S3. Eu gosto de livros que ensinam as coisas 

 

Esta criança, por ser a mais nova e por ainda permanecer na gênese da significação leitora, 

trás uma visão desta linguagem muito atrelada à aquisição de conhecimentos. O ler é permeado 

por uma função de aprendizagem, seus livros são escolhidos com esse objetivo e é para aprender 

que a ciranda de livros se mostra para essa criança.  

A análise dos discursos das crianças nos faz refletir que o uso da leitura como um objeto 

de deleite faz com que elas reflitam sobre mais uma função dos textos escritos em nossa 

sociedade.  

 

Considerações  

 

Na perspectiva de relacionar a leitura como uma atividade presente no contexto da 

Educação Infantil, é preciso conceber aquela enquanto processo que leva a construção de 

sentidos, provenientes de aprendizagens de natureza sociocultural, que resulta da participação 

das crianças em práticas sociais e significativas.  

Na Educação Infantil, a leitura precisa ter um lugar muito bem definido e, ao mesmo 

tempo, muito amplo. Não se trata de acelerar nada, nem de substituir a tarefa de outras etapas 

com relação à leitura. 

Acreditamos que a criança inicia seu processo de formação leitora quando é desafiada a 

refletir sobre seu processo de constituição e materialização da linguagem em situações 

significativas de práticas leitoras. É fundamental que as crianças tenham acesso e interajam 

intensamente com diferentes textos e materiais escritos explorando-os, buscando compreender 

seus conteúdos, estruturação e função, elaborando assim os diversos sentidos para a leitura. 
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Os achados dessa pesquisa revelam a importância da proposição de experiências leitoras 

interativas e dialógicas que considerem o potencial das crianças, possibilitando-as atuarem como 

partícipes no ato de ler e construir sentidos e tornando-as competentes, criativas e autônomas. 

No projeto Ciranda de Leitura, é possível considerar o interesse das crianças pela leitura, 

estimular os conhecimentos que elas já possuem acerca dela, aproveitar os conhecimentos mais 

técnicos, como o reconhecimento global de algumas palavras ou letras, aproveitar as indagações 

das crianças sobre o ato de ler. Tornando a leitura um ato significativo e prazeroso. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR POR MEIO DA METODOLOGIA DA 

PESQUISA: O CASO DO CURSO DE PEDAGOGIA DO PLANO NACIONAL 

DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR – 

EM FEIJÓ E TARAUACÁ/ACRE, EM 2016 

 

 Rossilene Brasil Muniz1 

 Valda Inês Fontenele Pessoa2 

 

O presente trata de um relato sobre um trabalho formativo junto aos professores do Curso 

de Pedagogia da zona urbana, zona rural, indígenas, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

multisseriado dos municípios de Feijó e Tarauacá no Estado do Acre, no período de fevereiro 

a março de 2016, na UFAC, no qual foi estudada a metodologia da pesquisa como balizadora 

da formação docente por meio da ação investigativa no contexto de sala de aula e do cotidiano 

escolar dos professores.  

A ministração da disciplina Investigação e Prática Pedagógica II foi realizada no período 

de fevereiro a março de 2016 com os alunos/professores do Curso de Pedagogia do Plano 

Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR – nos municípios de 

Feijó e Tarauacá/Acre.  

Por meio da investigação, teve-se como objetivo geral realizar um diálogo permanente e 

continuado sobre a importância da metodologia da pesquisa na formação docente, ou seja, 

utilizar a pesquisa para o desenvolvimento das habilidades básicas de investigação, tomando o 

professor como coordenador e orientador de todo o processo investigativo, da pesquisa. 

 Como objetivos específicos foram considerados: 

 

1. Traçar um diagnóstico sobre as concepções e práticas pedagógicas dos professores quanto 

à pesquisa como metodologia para a formação docente.  

2. Reconhecer o cotidiano escolar e a sala de aula como lócus da pesquisa educacional.  

3. Elaborar o projeto de pesquisa como instrumento possível para a realização do trabalho 

docente no contexto de sala de aula.  

4. Interagir com o coletivo social do contexto escolar como processo de estudo e resolução de 

problemas.  

 

A realização desse estudo se constituiu numa iniciativa de documentar, compartilhar e 

potencializar ou mesmo incluir, junto aos professores e alunos da UFAC e demais interessados 

na temática da formação docente a metodologia da pesquisa em suas práticas educativas para 

que se obtivesse um maior rendimento escolar no sentido de vir a suscitar o papel didático da 

pesquisa na formação docente (André, Marli: 2006, p. 123) que promovam cidadãos letrados 

(Soares, 2002), críticos e transformadores da realidade na qual estejam inseridos para a busca 

da melhoria da qualidade de vida deles e do coletivo social.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os próprios eles próprios entre si bem 

como também com outros professores da rede. Houve ainda o registro da história de vida de 

professor desses profissionais. Posteriormente esses registros foram socializados na turma 

demonstrando o quão é relevante, significativa e necessária a ação profissional desses 

profissionais da educação em sua peculiar modalidade de ensino. 
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O referencial teórico utilizado para a formação docente foi baseado em André (2006), 

Candau (2005), Caporalini (2004), Prado (2008), Seabra (2009), Sampieri (2006), Bogdan 

(2006), Freire (1987), Ludke & André (1986), Rudio (1986), Severino (2009), dentre outros 

não menos importantes que escrevem sobre a metodologia científica e metodologia do trabalho 

acadêmico científico.  

Dentre as inúmeras contribuições que resultaram da ação formativa pode-se destacar que foi 

significativa a iniciativa de possibilitar o auto estudo investigativo com o grupo de licenciandos e 

já professores na educação básica, pois das discussões afloraram saberes e experiências nas diversas 

modalidades tais como: educação indígena, multisseriado, educação rural, educação urbana, projeto 

Asas da Floresta, Asinhas da Floresta e Educação de Jovens e Adultos. 

A experiência foi bastante significativa, pois demonstrou que o processo de aprendizagem 

ocorre de forma mais eficiente quando se consegue articular os saberes e fazeres, teoria versus prática 

e por meio da investigação, e nesse caso concreto, quando partiu do estudo e registro do próprio saber 

e fazer profissional docente daquele grupo de professores em processo de formação inicial.  

Foi possível verificar que nessa experiência os alunos conseguiram compreender e 

exercitar o rito da pesquisa desde o seu processo de concepção e elaboração do projeto de 

pesquisa até a sua conclusão com a elaboração e socialização do relatório sobre os resultados 

encontrados no seu processo investigativo. 
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LEITURA E ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE PARA 

APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Francielle Pereira Nascimento1 

Marta Silene Ferreira Barros2 

 

O estudo é resultado de pesquisas realizadas no projeto OBEDUC – CAPES e no grupo 

de pesquisa FOCO, pertencentes ao departamento de educação da Universidade Estadual de 

Londrina que tratam da formação continuada e desenvolvimento humano na perspectiva 

dialética. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem crítica-dialética, que terá como 

fundamento principal a Teoria Histórico-Cultural. Buscar-se-á analisar a arte na Educação 

Infantil como uma possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento da criança, ao passo que 

pode oportunizar a apropriação das objetivações humanas contribuindo para uma leitura e 

compreensão inicial do mundo. 

É mister afirmar que na Educação Infantil a linguagem artística tem um considerável 

espaço nas propostas pedagógicas realizadas no contexto da sala de aula. Por considerar a 

especificidade das crianças de 0 a 5 anos, os professores dessa faixa etária propõem variados 

momentos em que são trabalhadas linguagens como: pintura, desenho, massa de modelar, 

colagem de materiais, enfim, atividades consideradas por estes profissionais como artísticas.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) assinala a 

necessidade de trabalhar a arte com crianças. No eixo interações e brincadeiras é explicitado 

que se devem garantir experiências que favoreçam a imersão das crianças em diversas 

linguagens e o domínio progressivo de gêneros e formas de expressão verbal, plástica, 

dramática, musical e gestual, de modo que “[...] promovam o relacionamento e a interação das 

crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” (DCNEI, 2010, p. 26). 

Entretanto, por intermédio de vivências no contexto escolar infantil, percebe-se que muitas 

das propostas consideradas artísticas se reduzem em atividades mecânicas e estereotipadas. A 

prática de desenhar a história, de modelar a massinha, de pintar uma imagem impressa, por 

exemplo, são fragilizadas no que diz respeito a elementos da cultura e demonstra a falta de uma 

efetiva intencionalidade do professor, o que em pouco contribui para a aprendizagem da criança. 

Nesse sentido, observa-se que há pouco espaço de exploração de diversos materiais, ricos de 

propostas que desafiam a imaginação e criação infantil, como a apreciação de uma obra de arte, o 

trabalho com uma música que expresse significados do mundo ou a contação de histórias ricas em 

conteúdo. Conforme aponta Ostetto (2014, p. 18) “as diferentes linguagens estão nas Diretrizes 

Nacionais, mas, na prática a arte não é um elemento do currículo. Ela aparece no trabalhinho, na 

atividade para as datas comemorativas, um enfeite, um babadinho... Uma forma caricata”. Essas 

práticas educativas podem ser o reflexo de uma compreensão equivocada de homem, o que 

descaracteriza o trabalho educativo. 

Embora Marx não tenha dedicado seus estudos especificamente à educação, em suas 

pesquisas revela o método dialético, o qual compreende a necessidade de considerar todas as 

relações imbricadas na totalidade para se chegar ao entendimento de um fenômeno particular. 

Dessa forma, para compreender a arte enquanto possibilidade de elevação qualitativa da criança 

há de se considerar para qual homem a educação proposta está sendo discutida.  
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A Teoria Histórico-Cultural desenvolvida por Lev Vygostky se difere de concepções 

naturalistas uma vez que têm seus fundamentos alicerçados no Materialismo Histórico e 

Dialético. Na introdução de sua obra Formação social da mente, Michael Cole e Sylvia Scribner 

justificam a escolha do psicólogo russo pelo método marxista, afirmando que Vygostky viu a 

resolução das dicotomias científicas da época nos princípios e no método do materialismo 

dialético. O autor propôs reconstruir a origem e o curso do desenvolvimento do comportamento 

e da consciência humana considerando que não só os fenômenos tem história, mas que a própria 

história da humanidade é composta de saltos qualitativos e quantitativos. Assim, “Vygotsky 

aplicou essa linha de raciocínio para explicar a transformação dos processos psicológicos 

elementares em processos complexos” (VYGOSTKY, 1991, p. 10). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento humano ocorre na medida em que há os avanços 

qualitativos, ou seja, quando as funções psíquicas superiores: atenção, memória, vontade, 

percepção, entre outras, são internalizadas. Entretanto, esse processo não acontece de forma 

natural. De acordo com Martins (2004), somente o que a natureza confere ao homem não é 

suficiente para o salto qualitativo, pois o desenvolvimento humano se constitui na superação de 

um sistema de vida fechado, resultante de uma natureza biológica em direção a um sistema de 

vida aberto, que permite a criação de uma natureza construída historicamente. É nesse sentido 

que Mello (2007a), afirma que: 

 
É preciso se apropriar da experiência humana criada e acumulada ao longo da 

história da sociedade. Apenas na relação social com parceiros mais experientes, 

as novas gerações internalizam e se apropriam das funções psíquicas tipicamente 

humanas – da fala, do pensamento, do controle sobre a própria vontade, da 

imaginação, da função simbólica da consciência –, e formam e desenvolvem sua 

inteligência e sua personalidade. (MELLO, 2007a, p. 88). 

 

Diante do exposto, percebe-se que as crianças ao nascerem se deparam com um mundo 

elaborado histórica e socialmente por gerações anteriores, ou seja, com a cultura produzida 

pelos homens por intermédio do trabalho. Nesse sentido, a cultura está presente em diversas 

linguagens artísticas como: na música, na dança, na literatura e na arte, e é por meio dela “que 

a criança vive a experiência social e pela primeira vez entra em contato com as características 

humanas que, aos poucos, serão internalizadas pela criança e se tornarão funções psíquicas- 

internas-da criança” (MELLO, 2007, p. 15). 

De acordo Kramer (2016, p. 809), educação e pedagogia formam um binômio que 

possibilita uma formação cultural da criança, fundamentada em um trabalho pedagógico que 

favoreça a experiência com o conhecimento científico, pois, “a educação, uma prática social, 

inclui o conhecimento científico, a arte e a vida cotidiana.” Assim, torna-se possível pensar a 

creche e as instituições escolares nas suas dimensões sociais, políticas e estéticas.  

Mello (2007) afirma que a escola é o local mais apropriado para a socialização da cultura, 

que enquanto conhecimento elaborado, é organizada de forma sistematizada no espaço escolar 

por intermédio da atividade de ensino do professor, o que faz possível sua apropriação. Uma 

vez que na perspectiva norteadora desse estudo a arte em suas múltiplas linguagens é uma 

atividade humana objetivada que possui um conhecimento intrínseco, percebe-se a 

possibilidade da criança se apropriar da cultura por intermédio dela, pois, segundo Vygostky 

(1998, p. 315) “[...] a arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade 

através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e pessoais do nosso 

ser”. 

Partindo do referido pressuposto Vygotskyano, a arte, enquanto o sentimento particular 

objetivado é a síntese das determinações singulares e universais de um determinado contexto, 
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portanto, é produção humana que possui em si um conteúdo socialmente elaborado a ser 

apropriado. É nesse sentido que se considera que a arte tem forma e conteúdo e não deve na 

Educação Infantil se reduzir apenas a forma. O professor, por meio da atividade de ensino 

intencional pode proporcionar às crianças o conteúdo de uma obra, de uma música, de uma 

dança ou de uma história de modo que elas possam se apropriar e se elevar qualitativamente no 

que diz respeito ao seu desenvolvimento, contribuindo para que as funções elementares se 

tornem superiores. Esse processo de ensino e aprendizagem por intermédio de diversas 

linguagens artísticas é uma possibilidade de propiciar à criança da Educação Infantil uma 

compreensão inicial da sua realidade. 

Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Marx e Engels (2011) defendiam uma 

formação integral do homem por meio de uma apropriação global das objetivações e criações 

humanas: 

 
Cada uma das suas relações humanas com o mundo (ver, ouvir, cheirar, 

degustar, sentir, pensar, observar, perceber, desejar, atuar, amar), em resumo, 

todos os órgãos de sua individualidade, como os órgãos que são 

imediatamente comunitários em sua forma (VII) são, em seu comportamento 

objetivo, em seu comportamento desde o objeto, a apropriação deste (MARX; 

ENGELS, 2011, p. 49). 

 

Percebe-se que a afirmação do autor, a qual destaca a relevância dos órgãos da 

individualidade para a apropriação da cultura pelo homem, não se desvincula do fenômeno aqui 

proposto. Ao analisar essa linguagem como possibilidade da criança elevar-se qualitativamente, 

compreende-se que a criança precisa vivenciar o mundo por intermédio dos sentidos. Uma obra 

de arte oportuniza conteúdo que pode ser mediado pelo professor por intermédio da visão, da 

fala e do pensamento; uma música pode remeter a um contexto histórico quando é ouvida e 

apreciada; uma comida pode estar relacionada à cultura de um povo e só é percebida como tal 

se for saboreada.  

Todas as formas artísticas mencionadas acima são consideradas produções humanas, que 

foram elaboradas por meio do trabalho dos homens na história, necessárias de serem apropriadas 

desde a infância, para que as crianças se insiram no mundo, compreenda-o, se humanizem e se 

elevem qualitativamente. Ferreira e Duarte (p. 116) afirmam que “Toda obra de arte é um todo que 

tem significado próprio. Isso acaba por fazer com que toda grande obra de arte seja um testemunho 

da criação humana, um testemunho da imanência do social, do humano”.  

Como preconizava Leontiev (1983) o desenvolvimento histórico das qualidades humanas 

não é dado ao homem, mas precisa se desenvolver por intermédio da apropriação da cultura 

objetivada. Para que ele faça das aptidões do mundo “[...] ‘os órgãos da sua individualidade’, a 

criança, o ser humano, deve entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante através 

doutros homens, isto é, num processo de comunicação com eles” (LEONTIEV, 1983, p. 272). 

Somente assim a criança aprenderá de maneira adequada, de modo que seja capaz de realizar 

uma leitura introdutória do mundo. 

Cabe salientar que todo o processo descrito e analisado acima da apropriação da cultura 

pela criança não ocorre sem a mediação de um adulto mais experiente, que no caso da instituição 

escolar é o professor. É esse profissional que tem o papel social de mediar todo o processo de 

ensino na busca pela efetiva transformação no desenvolvimento da criança.  

Por isso, faz-se necessário que o professor da Educação Infantil se aproprie de uma teoria 

que proporcione a ele um entendimento acerca do seu próprio trabalho educativo e uma 

compreensão de homem enquanto ser social, a fim de que o ensino da arte não se reduza a 

momentos isolados, mas seja compreendido como parte de uma totalidade de conteúdos. 



LEITURA E ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE PARA APRENDIZAGEM E... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.823-827, SET.DEZ.2016 826 

Conforme aponta Ostetto (2014), o professor da Educação Infantil deve ser aquele que amplia 

as possibilidades do pensamento da criança com vivências diversificadas e espaços 

intencionalmente planejados. Acredita-se que essa é uma possibilidade para superação de 

práticas fundamentadas no espontaneísmo mencionadas no início desse estudo e tão comuns 

nas instituições de Educação Infantil da contemporaneidade. 

 

Considerações 

 

O estudo buscou elaborar uma síntese acerca do trabalho com o ensino da arte na 

Educação Infantil enquanto possibilidade da criança se apropriar da cultura elaborada, 

possibilitando a ela um avanço psíquico qualitativo e uma leitura do mundo. A busca é que seja 

garantida a interação da criança com diversas manifestações artísticas como é descrito na 

legislação por intermédio da mediação intencional do professor, de modo a romper com práticas 

espontaneístas envolvendo o ensino da arte.  

Na busca por um efetivo processo de ensino e aprendizagem com crianças de 0 a 5 anos, 

faz-se necessário à compreensão do homem enquanto ser histórico e social que necessita 

estabelecer relações de qualidade com seu meio para se humanizar. A instituição de Educação 

Infantil é contexto mais apropriado para que a criança se aproprie da cultura elaborada durante 

a história por meio do trabalho material e imaterial humano. Esse processo constitui-se na 

aprendizagem, o qual se permite desenvolver as atividades tipicamente humanas, e assim, 

realizar uma leitura ainda que inicial do seu contexto, mas, que é fundamental para a sua 

formação humana.  
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GESTÃO E ESTRUTURA ESCOLAR PARA O ENSINO DE LEITURA 

LITERÁRIA NOS ANOS INICIAIS  

 

Iracema Santos do Nascimento1 

 

Este artigo resulta de pesquisa de doutorado que teve como objetivo verificar e analisar 

as dimensões relativas à gestão e à estrutura da escola que influenciam o ensino de leitura 

literária nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto no plano da escola quanto no nível do 

sistema central ao qual ela se vincula.  

Os dados empíricos foram coletados em uma escola da rede estadual paulista, na periferia 

da zona sul de São Paulo. Selecionou-se uma escola “qualquer” da rede, sem nenhuma 

característica especial que a destacasse quanto ao tema da pesquisa.2  

Na escola, foi possível (es)colher episódios que, todavia não sejam representativos do 

universo ao qual pertencem, podem ser tratados como “protótipos” (SMOLKA, 2012, p. 40) da 

situação escolar mais ampla na rede estadual paulista. Como afirma Robert E. Stake, uma 

pesquisa qualitativa permite ao leitor “modificar ou aprimorar suas próprias generalizações”: 

“A pesquisa qualitativa não fornece generalizações naturalistas, mas sim propicia ao leitor ou 

ao usuário chegar às suas próprias generalizações” (STAKE, 1983, p. 22). As análises 

resultantes desses episódios, por sua vez, ainda que não generalizáveis, podem contribuir para 

a compreensão do que seria típico e geral no ensino de leitura literária nos anos iniciais das 

escolas da rede oficial do estado de São Paulo. 

Sem a pretensão de analisar esta ou aquela política ou programa, por meio da coleta de 

dados empíricos na escola foi possível capturar – na materialidade dos espaços e objetos, na 

concretude das práticas, na representação dos discursos – resquícios da presença e da influência 

de programas e políticas públicas, já no amálgama de elementos e fatores que compõem as 

relações e os modos de ser e agir dentro da escola.  

Aqui, cabe a reflexão de Vitor Henrique Paro, que chama a atenção dos estudiosos da 

escola para que a vejam “como instituição com as múltiplas e mútuas determinações entre essas 

relações e os elementos formais deliberadamente instituídos”. Segundo ele, esses elementos 

impõem limites ou oferecem condições “para o desenvolvimento de condutas, rotinas, crenças, 

costumes, valores, que perpassam as relações na escola”. A tarefa do pesquisador, então, seria 

observar essas práticas para “procurar descobrir seu vínculo com as ordenações racionais, de 

modo a identificar, mais ou menos precisamente, que medidas as ocasionaram e quais são as 

possibilidades de iniciativas que produzam sua mudança ou sua afirmação” (PARO, 2011, p. 

20).  

Assim, a pesquisa buscou observar e analisar como se integram e se manifestam nas 

práticas escolares de ensino de leitura literária elementos de três instâncias: a) gestão didático-

pedagógica no nível da sala de aula; b) gestão e estrutura administrativa da escola; c) políticas 

públicas advindas dos sistemas educacionais centrais, as três consideradas aqui como 

mediações para o alcance dos fins educacionais.  

A concepção que embasou a pesquisa é a de leitura como atividade de produção de 

sentidos pelo leitor, inserido no contexto linguístico e sociocultural mais amplo (CHARTIER, 

2009; GOULEMOT, 2009; GERALDI, 2013, 2009). Vista como constituidora de 

subjetividades e de conhecimentos pela interlocução entre sujeitos por meio da escrita 

(VIGOSTKI, 2009, 2007; SMOLKA, 2012), é também tomada como prática social, 

                                                           
1 Doutoranda na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E-mail: iranasci@gmail.com.  
2 Optou-se por não divulgar o nome da escola. 
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influenciada por fatores econômicos, políticos, sociais e culturais (CHARTIER, 2009; 

LAJOLO e ZILBERMAN, 2003; ABREU, 1999). Pressupõe-se, ainda, que a leitura pode ser 

ensinada e aprendida na escola (JOLIBERT, 1994; LERNER, 2002; CHARTIER, A-M., 2005, 

2011; SOARES, 2006; REZENDE, 2013a, 2013b, 2012), com potencial de ampliação, 

transformação e ressignificação de repertórios culturais (HÉBRARD, 2009). 

 

Cinco dimensões para o ensino de leitura 

 

No decurso da pesquisa foram identificadas cinco dimensões que influenciam o ensino 

de leitura literária nos anos iniciais: 1 - formação de professores; 2 - planejamento e gestão 

pedagógica; 3 - objetos de leitura e seus usos; 4 - avaliação do ensino e da aprendizagem; 5 - 

interlocução para a produção de sentidos. 

Materializadas na escola, tais dimensões não só influenciam o ensino de leitura como 

também se influenciam mutuamente. Um trabalho pedagógico consistente e progressivo de 

ensino da leitura literária ao longo de todo o ciclo dos anos iniciais depende da conjugação 

dessas dimensões. Entretanto, o que a pesquisa pôde constatar é que tais dimensões não são 

concebidas de modo articulado, seja no sistema estadual de ensino, seja na escola. O que se vê, 

tanto no âmbito da Secretaria Estadual de Educação quanto no da escola, são ações e iniciativas 

isoladas em cada uma dessas cinco dimensões, sendo que algumas permanecem e outras 

desaparecem ao longo do tempo. Ainda há aquelas que terminam por funcionar como forças 

contrárias à consolidação de qualquer proposta de ensino da leitura literária. 

Apresentam-se, a seguir, alguns dos principais avanços e limites identificados em cada 

uma das cinco dimensões, lembrando que elas se influenciam mutuamente. 

 

1. Formação de professores 

 

Segundo informaram as profissionais da escola, a formação oferecida pela DRE 

(Diretoria Regional de Ensino) não tem abordado o ensino de leitura literária; além disso, são 

chamados às formações apenas professores das turmas que vão fazer as provas do Saresp 

(Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em cada ano corrente. 

Como decorrência, as reuniões pedagógicas de trabalho coletivo na escola também não tratam 

de temas relacionados à leitura literária. Por fim, a aposta na formação em cascata ocorre sem 

considerar as condições de trabalho na escola e com o mesmo pressuposto da “transmissão” 

(professores coordenadores ou representantes de áreas “recebem” formação prescritiva na DRE 

e “repassam” para seus pares na escola). Mas o “passe-e-repasse” não chega ao aluno, a julgar 

pelos resultados da dita avaliação externa... 

 

2. Objetos de leitura e seus usos 

 

Embora necessitem de constante revisão, as políticas de destino de acervo para as escolas 

têm fornecido material em grande quantidade e variedade de títulos, assuntos, gêneros textuais, 

autores e editoras (das várias regiões brasileiras e de outros países). No entanto, pode-se afirmar 

que elas têm priorizado a distribuição do objeto livro mais do que as práticas de leitura e os 

sujeitos leitores. Conforme análise de Max Butlen, referindo-se às políticas na França e no 

Brasil, tal lógica não condiz com as demandas da apropriação cultural, com as práticas culturais 

reais. Sob seu ponto de vista, tais políticas quantitativas centradas sobre a oferta maciça de 

livros e aumento dos espaços de leitura esqueceram-se do sujeito leitor, da necessidade de 

mediações, das condições de recepção e apropriação. Ou seja, foram desenvolvidas políticas do 
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livro, mas não da leitura, com ligação insuficiente entre objeto (livro), espaço (biblioteca) e 

sujeito (leitor).3  

 

3. Planejamento e gestão pedagógica 

 

Apesar da grande quantidade e variedade do acervo, a biblioteca que outrora atendia 

diretamente os alunos em um sistema intenso de empréstimos, passa grande parte do ano 

“bloqueada” para tombamento de livros, organização e distribuição de livros didáticos. Por 23 

anos, o único profissional com dedicação exclusiva à biblioteca era um professor readaptado 

com carga horária reduzida e que, por restrições médicas, não podia lidar diretamente com os 

alunos; ele nunca passou por qualquer formação. Por outro lado, a única ação de “planejamento” 

para o ensino de leitura literária foi a definição – isoladamente pela diretora – de um horário 

semanal para que as professoras levem suas turmas à biblioteca, o que não vem sendo cumprido 

devido ao “bloqueio” do espaço. 

 

4. Avaliação 

 

A ocupação do tempo escolar com treinamento dos alunos para as provas das avaliações 

externas diminui ainda mais a possibilidade de que a equipe se dedique aos desafios do ensino 

de leitura. Uma professora relatou que terminam se dedicando à releitura de textos que já 

“caíram” nos exames em detrimento de outros. A diretriz da Secretaria de Educação é para que 

as escolas priorizem o ensino de português e matemática; assim, a leitura literária surge como 

um dos objetos de ensino, mas não se firma como preocupação central da escola. 

 

5. Interlocução para a produção de sentidos 

 

Quanto às práticas de ensino, observou-se que as professoras leem para os alunos 

praticamente todos os dias e procuram diversificar as estratégias de ensino.4 Todavia, as atividades 

de leitura e os decorrentes exercícios ainda são tradicionais e repetitivos, com foco excessivo no 

conteúdo dos textos, em suas “mensagens” e “lições de moral”. Quase não houve tratamento de 

aspectos estilísticos ou dos recursos expressivos presentes nos textos lidos. As práticas de leitura se 

inserem numa sequência de ações estanques, com as demarcações típicas das disciplinas escolares, 

em que não há estudo, pesquisa, levantamento de dúvidas ou hipóteses, mas exercícios seguidos de 

exercícios, como fins em si mesmos ou como tática para manter os alunos ocupados. Também 

parecia não haver clareza de objetivos ou propósitos com os textos escolhidos e as leituras feitas, 

ou seja, não se sabia para que e por que ler aqueles textos.  

 

Conquistas em meio a limitações  

 

Se as relações de ensino são marcadas por interlocuções empobrecidas de sentidos, não 

se pode atribuir a responsabilidade por essa situação exclusivamente ao professor. Pode-se, sim, 

                                                           
3 Formulação livre, a partir das apresentações feitas pelo professor Max Butlen na disciplina “Leitura no Século 

XXI: Políticas, Espaços de Formação, Abordagens e Avaliação”, ministrada em 2013 no Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Pude desenvolver melhor a ideia em artigo 

publicado em outra edição da revista Linha Mestra (Cf. NASCIMENTO, 2014).  
4 Foram observadas aulas em cinco turmas do 1º ao 5º ano, ao longo de 2014. Apenas a professora do 2º ano 

desenvolvia um trabalho de ensino de leitura literária com vistas à construção de capacidades para a produção de 

sentidos pelos alunos.  
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afirmar que as cinco dimensões acima mencionadas não são consideradas em seu conjunto no 

âmbito da administração central do sistema de ensino e tampouco na escola. Falta um projeto 

que estabeleça e articule objetivos, ferramentas de ensino e mecanismos de avaliação 

condizentes com o ensino de leitura literária nos anos iniciais. A dispersão de ações e propósitos 

está presente na escola e na Secretaria de Educação e parece transitar em via de mão dupla de 

uma instância para a outra.  

A despeito de todas as dificuldades e empecilhos apontados, o primeiro avanço inegável 

é o próprio ingresso da leitura literária como objeto de ensino nos anos iniciais, com a circulação 

de textos e livros e sua disponibilidade para as crianças, a leitura em voz alta pelas professoras, 

a existência do espaço da biblioteca ou da sala de leitura.  

Desse modo, ainda que limitadas, as práticas escolares foram capazes de surtir alguns 

efeitos positivos na formação leitora dos alunos. As crianças manifestam grande curiosidade 

pelos livros e interesse pela leitura literária; levam livros de casa para a escola; cobram visita à 

biblioteca; festejam quando ganham livros para levar para casa; fazem empréstimos diretamente 

com as professoras. Quanto ao comportamento leitor, reconhecem os livros como pertencentes 

às suas turmas; querem escolher os livros para leitura individual; mencionam conexões com 

histórias já lidas e também nomes de autores.  

Esses são alguns indicadores do enorme potencial existente na escola para o 

aperfeiçoamento do trabalho de formação de leitores, com circulação de sentidos nos diversos 

espaços e envolvendo os vários segmentos da comunidade escolar. A vontade e a disposição 

das crianças são valiosos recursos que não podem ser desperdiçados no desenvolvimento de um 

trabalho efetivo de ensino de leitura literária, caso isso fosse prioridade da Secretaria Estadual 

de Educação. 
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PESQUISA (AUTO) BIOGRÁFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Jussara Cassiano Nascimento1 

 

O campo da investigação e da produção do conhecimento tem procurado conhecer como 

cada um de nós vem se fazendo professor/a e, para isso, se faz necessário pesquisar a vida 

cotidiana com suas emoções e lutas que acabam por constituir o processo identitário de cada 

um de nós, pois cada um tem seu modo próprio de organizar suas aulas, de utilizar os meios 

pedagógicos, de resolver problemas, de enfrentar o imprevisível do cotidiano. Esta maneira 

própria de ser e de se constituir de cada um de nós profissionais da educação é, no entender de 

Nóvoa (2000, p. 16) o que se constitui uma “espécie de segunda pele profissional”. 

A partir dos anos oitenta, assistimos a uma diversidade de teorias e práticas pedagógicas 

que caracterizam uma mudança de eixo que supera uma racionalidade técnica como modelo 

único de formação para uma diversidade de concepções que valorizam à experiência vivida. Os 

docentes vão sendo reconhecidos como portadores de um saber plural, crítico e interativo que 

se funda numa práxis. Portanto, colocar a pessoa do professor como uma das centralidades do 

processo formativo é fundamental uma vez que permite entender o significado do 

desenvolvimento pessoal no processo profissional do trabalho docente. 

 
Urge por isso (re) encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais 

e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de 

formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida 

(NÓVOA, 1995, p. 25). 

 

Dentre outros saberes, a experiência do trabalho docente é percebida como elemento de 

formação capaz de valorizar o papel dos saberes da experiência. Sendo assim, o cotidiano das 

práticas escolares, os estudos de caso e a escola em si tem assumido papel relevante na formação 

continuada de professores. 

Nóvoa (1992) nos adverte que não se pode reduzir a prática educativa e a vivência escolar 

a princípios técnicos e racionais porque os sujeitos e atores que constituem o cotidiano escolar 

conclamam novas formas e pressupostos que referendam a prática docente e os processos de 

aprendizagem. 

Ao trazer as narrativas (auto) biográficas para o centro do método biográfico, o que nos 

interessa, sobretudo é a sua pregnância subjetiva no quadro de uma comunicação interpessoal 

complexa e recíproca entre o narrador e o observador, relatando uma práxis humana. Se 

queremos utilizar o potencial heurístico da biografia com suas características essenciais que são 

a subjetividade e a historicidade, devemos nos projetar para fora do quadro epistemológico 

clássico. Portanto, o método biográfico dirige-se quase sempre ao indivíduo; pretendendo 

atribuir à subjetividade um valor de conhecimento.  

Através dessas narrativas encontramos possibilidades de reflexão sobre a formação que 

muitas vezes, têm sido ignoradas por regimes de verdades sobre a profissão. Ecléa Bosi (2006, 

p. 69) nos traz uma importante contribuição quando afirma que “uma história de vida não é 

feita para ser arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar onde 

ela floresceu”. Ou seja, precisamos encontrar espaços na pesquisa que reconheçam e legitimem 

as narrativas, como fontes para a formação inicial e continuada de outros professores/as. 

 

                                                           
1 Universidade Católica de Petrópolis - UCP. Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. E-mail: 

professorajussara@yahoo.com.br. 

mailto:professorajussara@yahoo.com.br
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Narrativas que revelam a trajetória de formação 

 

Apresento narrativas autobiográficas de quatro professoras alfabetizadoras da rede 

pública de ensino que aceitaram compartilhar suas histórias de vida e formação. Desejo 

encontrar pistas sobre a formação dessas professoras, desde o período inicial de sua 

escolarização e assim compreender como foram se tornando professoras alfabetizadoras que 

alfabetizam as crianças das classes populares. 

Ana Paula Venâncio, Isabel Pires, Michele Martins e Cláudia Barbosa, são as professoras 

que foram entrevistadas e que exercem suas atividades docentes, em diferentes escolas da rede 

pública, na Cidade do Rio de Janeiro, mas tem em comum, o sucesso quando alfabetizam 

crianças das classes populares. São narrativas singulares, mas que ao serem narradas, recriam 

sentidos, me possibilitando fazer ligações entre a complexidade do real e as experiências 

cotidianas de suas vidas. 

As histórias dessas professoras são ao mesmo tempo singulares e plurais, porque 

permitem trazer à tona fatos ligados à memória individual que também é coletiva. Apesar de 

estarem na mesma cidade, nesse exercício de rememorar, apresentam seus modos próprios de 

pensar a prática alfabetizadora e, nesse contexto, trazem suas narrativas, apontando o que para 

elas foi fundamental para que desenvolvessem uma prática alfabetizadora de sucesso: 

 
[...] Depois de realizar muitos cursos e anos de exercício nessa prática 

alfabetizadora eu cheguei à conclusão de que a gente já fazia tudo, não era 

preciso esquecer o que já sabíamos para alfabetizar as crianças [...] Professora 

Cláudia Barbosa 

 

[...] foi preciso que eu lesse muito, trocasse informações com outras colegas e 

fosse testando no dia a dia com as crianças. Portanto, é fundamental ter alguém 

para trocar as experiências e informações sobre o que deu certo e o que não 

deu, o que precisa melhorar ou o que ficou bom. A troca é fundamental [...] 

Professora Michele Martins 

 

[...] então, minha forma de trabalhar foi mudando, mas foi mudando devagar. 

Eu ia e voltava, caía em algumas armadilhas, mas com isso, a gente 

amadurece, refaz, reconhece o erro, mas sempre buscando outros modos de 

fazer. Eu queria modos diferentes daqueles que fizeram comigo na infância, 

eu queria modos que valorizassem o saber dos meus alunos [...] Professora 

Ana Paula Venâncio 

 

(...) a partir do momento em que passamos a conhecer e compreender como 

as crianças aprendem e quais são as etapas que elas passam, a gente 

compreende essa questão da ‘cobrinha’, que antigamente pensávamos que o 

menino não sabia nada, hoje sabemos que ele está iniciando sua escrita. Então, 

a principal mudança foi a de termos o conhecimento de como as crianças 

aprendem. [...] Professora Michele Martins 

 

[...] Sei que ainda cometo muitos erros no meu trabalho, mas procuro superar, 

conversando com outras professoras mais experientes e faço cursos que me 

ajudem a enfrentar os desafios na minha prática [...] Professora Isabel Pires 

 

[...] se hoje eu tenho um trabalho que me deixa feliz é porque tiveram pessoas 

na minha vida que foram interferindo, que foram me ajudando a sair daquele 
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lugar que via o outro como uma pessoa muito distante [...] Professora Ana 

Paula Venâncio 

 

Sabemos que o cotidiano humano é marcado pela troca de experiências e pela maneira 

singular como narramos às histórias vividas, portanto, quando o sujeito entra em contato com 

as experiências que viveu e que vive, movimenta-se numa relação de diálogo entre a vida 

humana e o conhecimento. 

Pérez (2003, p. 54) ao referir-se à subjetividade construída pela narrativa nos fala que 

“narrar é seguir um rastro perdido na memória: tempo e trama, estruturas narrativas em função 

das quais cada pessoa organiza suas experiências, atribuindo-lhe significados”. Ao trazerem em 

suas falas as dúvidas, incertezas, contradições e medos, demonstram que projetam sua visão da 

sociedade e do ato pedagógico a partir da historicidade das relações consigo mesma e com os 

outros e sendo assim, inserem suas práticas alfabetizadoras em redes de significados que 

construíram ao longo da vida. 

Para Souza (2006), “a narrativa de si remete o sujeito a vivenciar, no seu processo de 

formação, experiências formadoras e aprendizagens experienciais em suas identidades e 

subjetividades” (p. 170). Quando narramos essas histórias, combinamos em nosso mundo interior 

as percepções que recolhemos do mundo exterior, dando forma às nossas ideias e pensamentos.  

Nilda Alves em texto intitulado “Os romances das aulas”, informa que: 

 
[...] para compreender os processos de tessitura do conhecimento nos 

cotidianos das escolas, bem como aqueles da formação cotidiana do 

professor/professora, é preciso contá-los. Isto significa entender que é 

necessário ouvir o que seus sujeitos têm a dizer sobre as tantas e tão diferentes 

histórias vividas das artes de fazer (ALVES, 2000, p. 08). 

 

Portanto, neste estudo, não busquei conhecer as práticas que essas professoras 

alfabetizadoras desenvolvem, assistindo suas aulas; busquei conhecer as trajetórias de 

formação, através do que elas narraram sobre os contextos nos quais continuam se formando: 

o cotidiano da escola e as relações que estabelecem com os outros. 

 

Considerações finais 

 

Realizar um estudo pautado nas experiências que adquirimos ao longo da vida serviu de 

suporte para que eu pudesse compreender minha própria formação e os processos de formação 

experienciados pelas professoras que colaboraram com esse estudo.  

O ato de narrar possibilita ao professor reconstruir experiências e refletir sobre 

dispositivos formativos a partir das experiências que construiu ao longo da vida. Ao rememorar, 

passamos a refletir sobre a maneira como compreendemos nossa própria história e a formação 

daqueles que nos cercam, trazendo à tona aspectos que julgamos ser da maior relevância.  

Refletir sobre a formação da professora alfabetizadora em uma perspectiva biográfica tem 

sido, um constante desafio, uma vez que nossas ações são movidas por crenças incorporadas 

pelas múltiplas experiências que nos marcam. 

Investigar a trajetória de formação da professora alfabetizadora em um trabalho de cunho 

autobiográfico não foi tarefa fácil, pois a maioria de nós, professoras, vivenciou uma formação 

inicial onde a aprendizagem pela memorização e reprodução dos conteúdos era valorizada em 

detrimento da crítica e da reflexão. 

Embora a “Psicogênese da Língua Escrita” (Ferreiro & Teberosky, 1986), represente um 

grande avanço na área da alfabetização, o enfoque dado não pode ser generalizado, pois, se a 
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língua é entendida como objeto histórico e cultural, como considerar única as hipóteses que as 

crianças levantam sobre a escrita? 

Durante muito tempo os estudos de cunho autobiográfico, onde a subjetividade e a 

historicidade se destacaram, foram desconsiderados pela forma positivista de realizar pesquisas, 

pois não se compreendia a importância de trazer para o centro dos debates, o pensamento 

humano e suas relações com o conhecimento.  

Segundo Nóvoa (1995), os estudos com (auto) biografias de professores têm destacado a 

importância de examinar os processos de formação para além dos saberes técnicos, articulando 

as dimensões pessoais e profissionais com o propósito de recuperar um certo paradigma perdido 

da investigação educacional. 

Lançando mão da narrativa autobiográfica o sujeito procura conferir sentido à própria 

existência, pois povoam de emoções, frustrações, alegrias e conhecimentos que foram 

adquirindo ao longo dos tempos. Essas narrativas são importantes, pelo fato de valorizar uma 

compreensão que se desenrola no interior da pessoa e, se fazem necessárias porque colocam o 

sujeito no centro das problemáticas e investigações. 

A formação de professores pode ser compreendida como resultante dos múltiplos 

contextos dos quais a professora participa: através das experiências vivenciadas, nas trocas e 

discussões com seus pares, no cotidiano da sala de aula, nos encontros oficiais (ou não) de 

formação, etc. e, portanto, não pode ser considerada como um momento único. Precisa ser 

compreendida como uma formação que acontece ao longo da vida. 

Assim, o processo de formação e de conhecimento visto a partir de uma perspectiva 

biográfica, acentua os recursos experienciais acumulados, demonstrando aquilo que os sujeitos 

aprenderam nas circunstâncias da vida.  
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DA CAVERNA À SALA-CELA, ATRAVÉS DO ARCO DOS FALSOS TRIUNFOS 

 

Maria José de Oliveira Nascimento1 

 

Para a experiência ter valor e significado 

educacional, o indivíduo deve experimentar 

desenvolvendo a habilidade de lidar inteligentemente 

com problemas que ele inevitavelmente encontrará 

no mundo. 

Elliot Eisner 

 

“Da caverna à sala-cela” e “Arco dos Falsos Triunfos” são os títulos das instalações 

artísticas produzidas pelos alunos dos segundos anos dos cursos integrados em Eletroeletrônica 

e em Mecânica do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus 

Bragança Paulista (BRA-IFSP). O trabalho desenvolveu-se ao longo de 2014, na disciplina 

Artes, a partir de debates sobre a produção cultural e suas implicações na sociedade. O foco era 

a História da Arte com interfaces e reflexões sobre o cotidiano e a contemporaneidade. Nesse 

viés, lancei mão de viagens culturais, filmes, debates e produção artística.  

Refletindo sobre a Pré-História2 e Antiguidade, assim denominadas pelos historiadores, 

relações foram feitas e as comparações com nossas “cavernas urbanas”, violência e abuso de poder, 

foram inevitáveis. Copa do Mundo de Futebol, denúncias de corrupção e eleições para presidente 

do Brasil vieram à tona nos debates. Além disso, foi despertado neles o desejo de experimentar a 

pintura com elementos naturais, como a terra por exemplo, pintar usando as próprias mãos e 

também o grafite, linguagem artística contemporânea, porém com ligações muito próximas às 

inscrições rupestres e manifestações primordiais de comunicação e expressão. 

Assistimos ainda ao documentário "Surplus: aterrorizados pelo Consumo"3 e no debate 

muitas questões chamaram a atenção, dentre as quais as relações virtuais e/ou com bonecos infláveis 

e o consumo exacerbado produzindo lixo capaz de cobrir o planeta que, juntamente com textos de 

Filosofia, Sociologia e Geografia, debatidos pelos professores das referidas disciplinas, 

apimentaram as discussões. Outras questões, como o público e o privado, tiveram destaque e nos 

fizeram olhar para a pilha de cadeiras e carteiras quebradas ocupando o corredor da escola. 

Nesse contexto, discutimos as tecnologias criadas pelo ser humano nos diferentes 

momentos históricos, incluindo as utilizadas na criação dos desenhos e pinturas rupestres e nas 

construções megalíticas e greco-romanas.  

Assim, para dar visibilidade ao conteúdo desenvolvido e experimentar novos materiais, 

os alunos criaram duas instalações artísticas que dialogavam e interagiam. Pesquisaram sobre 

o arco do triunfo, a política do “pão e do circo” no Império Romano e optaram por construir 

um arco, porém dos “falsos triunfos”. Neste, desenharam e colocaram imagens que julgaram 

representar nossa sociedade: desigualdade, corrupção, violência e manipulação da mídia, entre 

                                                           
1 Instituto Federal de Educação ciência e Tecnologia de São Paulo, Bragança Paulista, SP, Brasil. E-mail: 

zezeoliveira@ifsp.edu.br. 
2 Embora discordando da nomenclatura, é dessa forma que encontramos a periodicidade nos livros e que está posto 

em nossa cultura ocidental e europeia, para quem a História existe a partir da escrita.  
3 “Longe de ser apenas uma crítica ao consumismo ou a sistemas políticos, Surplus, documentário sueco, dirigido 

pelo italiano Erik Gandini em 2003, é um olhar sobre o jeito de ser e de viver da humanidade. Largamente 

divulgado pela Internet, este trabalho coloca em discussão não apenas a vida em sociedade e a ordem estabelecida, 

como também a própria essência humana”. Por Helena Novais, em 12/10/2008. Disponível em: 

<http://www.cineplayers.com/critica/surplus/1453>. Acesso em: 16 Jul 2015. 

mailto:zezeoliveira@ifsp.edu.br
http://www.cineplayers.com/critica/surplus/1453
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outras. O desenho do aluno Lucas S., intitulado “Pane et circus”, chama a atenção pela síntese 

e conteúdo.  

 

   

Figura 01: Pane et circus - Lucas Santana. Arquivo pessoal. 

 

A passagem pelo arco se dava através de uma cortina de “tsurus”4 feita por duas alunas 

de origem oriental que ensinaram outros alunos interessados, que contribuíram na confecção 

dos pássaros. A presença da mesma deu-se pela reflexão feita sobre as culturas oriental e 

ocidental, cuja reverência têm sentidos bastante diferentes. No ocidente, ao passar pelo arco do 

triunfo, reverenciava-se o imperador que o mandara construir, enquanto que no oriente, 

especificamente no Japão, a cortina que fica a um terço da porta de entrada da cozinha, além da 

função higiênica, uma vez que a cabeça passa pela abertura deixando ali impurezas que 

poderiam contaminar a comida, é também uma forma de reverenciar o alimento, já que é preciso 

curvar-se ligeiramente para atravessá-la.  

Outro texto que ajudou nessa reflexão foi a leitura feita por mim, enquanto esperava por 

consulta médica, de uma nota de viagem que partilhei com as turmas. Era o comentário de um 

casal em viagem de férias pelo Japão e narravam a experiência de conhecer a zona rural. Nas 

estradas entre as propriedades haviam bancas de venda de frutas e outros produtos da região, 

porém não havia ninguém para entregar os produtos nem receber pelos mesmos, mas em todas 

elas havia uma caixa de laca5 com dinheiro para o troco, próprio da cultura japonesa na qual o 

comprador pega os produtos e paga. 

                                                           
4 Ave sagrada do Japão que simboliza saúde, felicidade, longevidade, feita em origami, técnica japonesa em 

dobraduras de papel. 
5 Técnica de pintura sobre madeira deixando a superfície colorida, lisa e brilhante. 
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Essa narrativa nos fez sonhar com um país com muitas caixas de laca e honestidade. 

Lembraram-se também da atitude dos japoneses que participaram da Copa do Mundo de 

Futebol no Brasil, que ao final de um dos jogos recolheram o lixo deixado pelos torcedores na 

arquibancada. Foi um momento da aula que eu poderia chamar de mágico, de sensibilidade e 

sonhos de um país melhor, em meio a tantas notícias de corrupção em todos os setores da 

sociedade. Foi nessa aula que surgiu a ideia do Arco e o desejo de mostrarem sua indignação 

com tudo que estava acontecendo na época. 

Assim, decidimos juntos como seria a instalação e que usaríamos apenas materiais 

reciclados. O arco foi construído com isopor de embalagem de maquinário de grande porte da 

indústria onde o pai de uma das alunas trabalha. Foi recoberto com papel craft que sobrou de 

outro evento na instituição e o restante da instalação aproveitando jornais e caixas de papelão. 

 

 

Figura 02: Construindo o Arco. Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 03: recobrindo a estrutura. Arquivo pessoal. 
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Figura 04: "Arco dos Falsos Triunfos". Ao fundo, a "Caverna". Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 05: Detalhe da coluna do Arco. Arquivo pessoal. 

 

Figura 06: Montagem. Arquivo pessoal. 

 

Através do arco chegava-se à instalação “Da caverna à sala-cela” montada no mesmo 

corredor, aproveitando-se as carteiras e cadeiras quebradas e servindo de suporte para o teto. 

Este, por sua vez, lembrava as paredes de uma caverna pré-histórica, mas também os prédios e 

muros pichados e/ou grafitados de nossas cidades. Imagens de bisão e outros animais se 

misturam a skatistas e símbolos contemporâneos. Tanto o teto quanto as paredes foram 

confeccionados em jornal e recobertos por uma mistura de cola e terra e sobre estes, os alunos 

desenharam com carvão, tinta guache e spray para grafitagem.  
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Figura 07: Confecção dos painéis e paredes. Arquivo pessoal 

  

 

 

Figura 08: Detalhe dos desenhos. Arquivo pessoal. 

 

Figura 09: Detalhe do teto. Arquivo pessoal. 

 

 

 

Figura 10: Pintando com as mãos. Arquivo pessoal. 
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Figura 11: Pintando com terra. Arquivo pessoal. 

 

Figura 12: Grafitando. Arquivo pessoal. 

 

 

 

Figura 13: Desenhando e pintando sobre os painéis/paredes. Arquivo pessoal. 

 

Durante a elaboração dos painéis que se transformaram em teto e paredes da “caverna”, 

conversamos sobre “A caverna” de Saramago e sobre a “A caverna” de Platão, com cujo texto 

tiveram contato através das aulas de Filosofia. Deste, retiraram o seguinte fragmento: “Que estranha 

cena descreves e que estranhos prisioneiros. São iguais a nós.” (PLATÃO, 1965, p. 105). Este foi 

colado na parede do corredor que dava acesso à sala na qual finalizavam a instalação. 
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Figura 14: Montagem da parede e do teto. Arquivo pessoal. 

 

Na parede lateral, onde se encontravam as cadeiras e carteiras com numeração 

patrimonial, foram afixadas frases, criadas por eles, e números fazendo referência à violência 

urbana e ao descaso para com o patrimônio público.  

 

 

Figura 15: Parede de carteiras quebradas e frases criadas pelos alunos. Arquivo pessoal. 

 

 Na continuidade, esta parede torna-se uma sala com grades, também confeccionadas em 

jornal, que lembram prisão, com um fragmento da música Revanche: “[...] A favela é a nova 

senzala, correntes da velha tribo. E a sala é a nova cela, prisioneiros nas grades do vídeo”. 

(LOBÃO, 1986). 
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Figura 16: Nossas “cavernas” contemporâneas. Arquivo pessoal. 

  

A partir desse ponto, o observador era dirigido para o final da instalação que apresentava 

a reflexão relacionada ao uso excessivo e obsessivo das tecnologias, especialmente as de uso 

pessoal. Nesse espaço, observa-se uma pessoa cuja cabeça está ausente e seu corpo ligado, por 

um fio, a um monitor de computador. Em um biombo lateral, o seguinte texto: 

 
As tecnologias ligadas à internet/informática prometiam aproximar pessoas. 

Não foi bem isso que ocorreu. As relações interpessoais se dão mais 

virtualmente, isolando as pessoas em seus pequenos mundos, repletos de 

informações globalizadas e solidão. (Alunos de Eletroeletrônica, 2014). 

 

 

Figura 17: A Sala-cela. Arquivo pessoal. 

 

Impossível não refletir sobre a potência da arte e a potencialidade de nossos alunos, 

muitas vezes desperdiçadas no cotidiano escolar, em reproduções infrutíferas de obras de arte, 

sob a justificativa de releitura, e no descaso com que a arte e o ensino de arte, em geral, são 

tratados em nossas instituições de ensino. Muitas vezes, as aulas de arte são ministradas por 

profissionais sem nenhuma formação na área, o que contribui para esse quadro crônico de 

deformação, desinformação e desinteresse. 

Foi um trabalho coletivo e rico que provocou mudanças de atitudes em relação ao 

patrimônio púbico, maior interação e consciência social e ambiental. Foi possível observar 
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melhora no cotidiano e na convivência dos alunos. Resultado constatado ainda nas respostas da 

avaliação bimestral, das quais selecionei algumas. Embora com certa dificuldade na redação, 

apontam a predominância de determinada rede de informações e também o nível de consciência 

em relação às questões políticas e sociais do país. A questão era: O que foi a “política do pão e 

do circo” utilizada pelos imperadores romanos? Qual a relação desta com a sociedade 

brasileira? Qual nosso papel enquanto cidadãos? 

 
Seria a ideia de satisfazer a população oferecendo o entretenimento e o alimento 

e controlavam a sociedade. A semelhança aos dias de hoje está ligada ao 

entretenimento proporcionado pela televisão que nos deixa vidrados naquilo, 

enquanto quem está no poder tem o controle sobre nós. Assim, não temos mais o 

“direito de escolha”, pois somos todos influenciados pelas redes de televisão e, ao 

invés de termos crítica, argumentos e expressões próprias, temos as mesmas 

críticas e expressões que a mídia nos mostra. (VINÍCIUS, 2014) 

 

[...] Na sociedade brasileira não é muito diferente, em Roma eram lutas de 

gladiadores e no Brasil é o futebol, o carnaval e o Big Brother que alienam e 

tiram a atenção da crise política. (RAPHAELLA, 2014) 

 

[...] era uma forma de calar o povo e evitar revoluções. Os governantes 

propunham eventos para a diversão da população e comida de graça, para que 

assim não reclamassem dos altos impostos e exploração a que eram 

submetidos. [...] Essa política está muito presente nos dias de hoje, onde são 

feitos eventos para que o povo esqueça de todas as coisas ruins que acontecem 

[...] A programação da TV aberta também marca bastante esse ponto, pois o 

conteúdo disponibilizado está longe de fazer as pessoas pensarem, refletirem 

se conscientizarem. As pessoas devem entender que não devem confiar no que 

lhes é mostrado e lutar sim, pelos direitos, mas também fazerem seus deveres 

enquanto cidadãos. (LETICIA, 2014) 

 

Outros desdobramentos foram a premiação na IV BRAGANTEC, feira de ciência e 

tecnologia filiada a FEBRACE, Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, além de Projetos de 

Extensão com reaproveitamento de materiais, por um grupo de três alunas do curso Integrado 

em Mecânica, cuja projeto intitulado “Sustentabilidade e convivência: puf de garrafas pet” 

rendeu premiação e classificação para Mostra Paulista de Engenharia - MOP. 

Revendo o processo, enquanto escrevo, recordo-me do mestre Paulo Freire (1996, p. 30) 

questionando-nos e afirmando que não podemos estar “demasiado certos de nossas certezas”. 

Mas, com certeza, conhecimento novos foram construídos e sentidos outros produzidos e 

transformados, tanto aos educandos quanto à educadora, o que faz referência à do-discência 

postulada pelo mesmo autor, cujo conceito explicita a imbricada relação docência-discência, 

sendo que uma inexiste sem a outra. E é nesta relação que se configura o que podem corpos em 

sua inteireza quando, coletivamente, produzem novos saberes, independentemente da 

linguagem utilizada. 

 
[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do Processo. [...]. Por que 

não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é 

a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que 

com a vida? Porque não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os 
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saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 29, 33 e 34) 

 

Nas atividades descritas, as reflexões, os conteúdos desenvolvidos e a ideia, ganharam 

forma e visibilidade através da linguagem visual, possível em sua elaboração porque veio se 

sistematizando, vivenciando e se construindo ao longo de dois anos de trabalho intenso, 

reflexivo e coletivo, também em outras linguagens, dando aos educandos a possibilidade de 

optar por aquela na qual conseguem expressar melhor seus questionamentos e ideias. Vale 

recordar que arte é forma, conteúdo e intencionalidade (Arnheim, 1990; Gullar, 1998).  
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E SE HOUVESSE DISCRIMINAÇÃO NO BRASIL? O CRISTO NEGRO DE 

ARIANO SUASSUNA E O RACISMO À BRASILEIRA 

 

João Evangelista do Nascimento Neto1 

 

Muito já se tem falado sobre o racismo, tratados escritos acerca dessa questão e debates 

travados a respeito da discriminação. A literatura, pois, tem a capacidade de lidar com assuntos 

polêmicos de forma especial, quer ela seja um drama ou uma comédia. O Auto da Compadecida, 

de Ariano Suassuna, é um exemplo vivo. De forma leve, mas contundente expõe as mazelas da 

sociedade a ela mesma. 

Propositadamente, o texto suscita uma discussão sobre quem é o Brasil, qual a identidade 

desse povo que o forma, ou talvez seja mais adequado questionar, quais são suas múltiplas 

identidades. Desta forma, a afirmação do que somos ou quem somos enquanto brasileiros está 

explícito na obra, e o Nordeste é o local escolhido para simbolizar o macrocosmo que é o país, 

que 500 anos após ainda busca sua(s) identidade(s): 

 
à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2005, p. 13). 

 

As identidades devem estar permeadas de uma abertura ao diálogo, já que no mundo 

globalizado elas são cambiantes e sofrem intersecção de outras identidades. Assim, entende-se, 

na contemporaneidade, a identidade como algo fluido, permeável, híbrido; algo que é formado 

pelo diálogo constante entre homem e sociedade; paradoxalmente, uno e múltiplo ao mesmo 

tempo: 

 
A identidade é apresentada dentro de uma perspectiva etno-pluralista em que 

se ressalta o caráter particular diferencialista, ou seja, cada grupo deve 

respeitar a sua imagem, sua memória, cultivar e dela se alimentar, ao mesmo 

tempo a imagem do outro. (MUNANGA, 1994, p. 182).  

 

Essa identidade é a tônica da obra O Auto da Compadecida. Peça teatral escrita e 

concluída por Ariano Suassuna em 1955 e encenada pela primeira vez em idos de 1956, é uma 

comédia, podendo também ser classificado como farsa, texto burlesco, ou ainda uma paródia 

de textos clássicos, este último sem a intenção de desmerecer a referida obra, mas com o firme 

pressuposto de alçá-lo ao posto de ‘narrativa performática’, produto que, em meio ao intertexto, 

consegue ares de novo, provocando um incômodo ao leitor-espectador, fazendo ressurgir, 

dentre os não parcos risos, questionamentos em cada um que tem o privilégio de encontrar-se 

com ela. 

Ariano Suassuna expõe, em seu texto, os fortes traços maniqueístas da cultura popular. 

Utilizando-se da alegoria do Juízo Final, o autor consegue unir a ideologia católica com a crítica 

social, através do folclore nordestino, usando as antíteses como morte versus vida, bem versus 

mal, trevas versus luz.  

As personagens do Auto que representam as divindades são caracterizadas de acordo com 

a concepção dos autos medievais e configuram um aspecto central do discurso da obra. Manuel, 
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a Virgem Maria, o Encourado e seu Demônio apresentam características da tríade escolástica 

da Idade Média, tanto em sua caracterização física quanto psicológica: 

 

A medievalidade se faz notar ainda, em Suassuna, através da técnica do teatro 

épico cristão, com suas modalidades específicas e seus personagens 

estereotipados. Isto ocorre porque a Idade Média é o espaço em que floresceu 

uma dramaturgia que associa o religioso e o popular através das oposições 

litúrgico/ profano e sério/ jocoso. E sobretudo porque, sendo a cultura popular 

nordestina acentuadamente medievalizante, aquela marca atua como uma 

espécie de fonte para o próprio romanceiro, onde o aspecto religioso se reforça 

não só por causa da religiosidade popular da região como também pela opção 

pessoal da crença do autor, convertido ao catolicismo na maturidade. Por isso 

as peças de Suassuna se revestem de traços ideológicos próprios da Idade 

Média, como o maniqueísmo e o tom moralizante. (VASSALLO, 1993, p. 29-

30).  

 

A figura de Jesus Cristo, que antes reinava absoluto no cenário cristão, agora tem que 

dividir espaço e poder com Satanás. Seu perfil também sofre uma mudança de curso: se antes 

personificava as virtudes do amor, da paz e do perdão, agora se transforma mais do que tudo 

no Deus da Justiça. Devido ao novo status de seu inimigo, não cabe mais um Deus afável, mas 

um Ser que precisa baixar seu cetro sem titubear sobre aqueles que não seguem as suas leis, 

seus desígnios. É a contrapartida de existir um acusador que exige de Deus o cumprimento das 

leis que ele mesmo criou. Mas a teologia medieval, ao retirar de Cristo o caráter essencialmente 

caridoso, não deixa uma lacuna, pois o substitui por Maria, sua mãe. 

O Cristo da obra suassuniana tem em seu semblante a bondade, caracterizando a missão 

salvadora, quando veio a terra de boa vontade para morrer pelos pecadores, mas sobretudo, 

ressalta-se seu aspecto austero de julgador. Sua feição negra na obra é propositadamente 

pertinente para suscitar a questão da discriminação no ambiente que contextualiza as peripécias 

de João Grilo. Quando o “amarelo” diz que o Senhor é “gente e ao mesmo tempo é Deus”, 

reconhece uma divindade que afasta o Deus dos seus fiéis: 

 

[...] as manifestações do insólito e do extraordinário provocam geralmente o 

medo e o afastamento. [...] Esta separação tem por vezes efeitos positivos; não 

se limita a “isolar”, também valoriza. Por isso, a fealdade e a disformidade, 

embora singularizem aqueles que a manifestam, ao mesmo tempo também os 

consagram. (CLASTRES, 1990, p. 24). 

 

Aliás, Manuel logo esclarece que ninguém deve iludir-se ao olhar para seu semblante. A 

sua função benevolente findou-se outrora na cruz, agora ocupa outro cargo, o de juiz: 

 
[...] De repente, João ajoelha-se, como que levado por uma força irresistível e 

fica com os olhos fixos fora. Todos vão-se ajoelhando vagarosamente. O 

Encourado volta rapidamente as costas, para não ver o Cristo que vem 

entrando. É um preto retinto, com uma bondade simples e digna nos gestos e 

nos modos. A cena ganha uma intensa suavidade de iluminura. Todos estão 

de joelhos, com o rosto entre as mãos. 

ENCOURADO: [de costas, grande grito, com o braço ocultando os olhos] 

Quem é? É Manuel? 

MANUEL: Sim, é Manuel, o Leão de Judá, o Filho de Davi. Levantem-se 

todos, pois vão ser julgados. (SUASSUNA, 1981, p. 136-137). 
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A presença de um personagem negro, e mais ainda, o símbolo da maior religião do 

planeta, o Cristianismo, é uma ousadia do autor paraibano ao questionar pilares estabelecidos 

pela fé ocidental, que canonizou o Cristo como um ser ariano de pele e olhos claros e cabelos 

lisos: 

 
[...] julgar a imagem estereotipada com base em uma normatividade política 

prévia é descartá-la, não deslocá-la, o que só é possível ao se lidar com sua 

eficácia, com o repertório de posições de poder e resistência, dominação e 

dependência, que constrói o sujeito da identificação colonial. (BHABHA, 

1998, p. 106). 

  

O cinema hollyoodiano ratifica tal estereotipia já tão pertencente ao senso comum que 

quaisquer outras construções são rejeitadas pelos fiéis e ignoradas pela Igreja: “Mas, espere, o 

senhor é que é Jesus? [...] Aquele Jesus a quem chamavam Cristo? [...] Porque... não é lhe 

faltando com o respeito não, mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado.” 

(SUASSUNA, 1981, p. 147-148). 

João Grilo, protagonista do Auto, revela toda uma carga de preconceito presente na fala 

supracitada, e dá início a uma discussão no terceiro ato da peça sobre a discriminação racial 

existente no sertão, no Nordeste, no Brasil. Ariano Suassuna suscita o riso ao retratar as mazelas 

do meio em que vive o homem. No referido livro, o racismo é citado como um mal que deve 

ser reconhecido e, em seguida, combatido: 

 
João – [...] A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz 

gosto. 

Manuel – Muito obrigado, João, mas agora é sua vez. Você é cheio de 

preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia que isso ia 

despertar comentários. [...] (SUASSUNA, 1981, p. 148-149). 

 

A divindade Manuel representa uma religião popular, um catolicismo que já sofreu influência 

das culturas indígena e africana e, por isso mesmo, não se comporta mais de maneira erudita e 

formal como nos conventos e abadias. Agora, tem-se um religare que foi apropriando-se do 

imaginário da região sertaneja e que funde elementos folclóricos aos sacros. 

Manuel, então, surge no Auto da Compadecida para fazer desmoronar o mito do paraíso 

tropical, pelo qual o Brasil ficou conhecido e ainda propaga essa imagem. O paraíso das ‘raças’. 

A união perfeita das etnias. O João Grilo, ao proferir quer pensava ser o Cristo “muito menos 

queimadinho”, tão-somente estava a exteriorizar aquilo que lhe foi ensinado, incutido ao longo 

de sua existência: a crença que lhe foi apregoada não permite uma identificação física, 

intelectual e cultural com o Místico. Ele estava ali por adoção, já que era vedada a sua 

aproximação pela aparência com o seu salvador e guia. 

O Cristo negro desvela que o brasileiro, aquele que foge à feição do europeu, é o resultado 

da miscigenação, não habita no paraíso terreal, mas esquiva-se, muitas vezes, de compreender 

a si mesmo ao rejeitar sua etnia, sua cultura, sua ‘mistura’, para abraçar a fé alheia, imposta, 

obrigatória: “[...] Que vergonha! Eu Jesus, nasci branco e quis nascer judeu, como podia ter 

nascido preto. Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano 

para ter preconceito de raça?” (SUASSUNA, 1981, p. 149).  

O Manuel de Suassuna é branco, é erudito e elitista. Um típico deus senhorial, mas que 

deixou seu trono e riqueza, preocupou-se com o pobre, o faminto, o ‘amarelo’ nordestino. Ao 

afirmar que tez não importa, o personagem ressalta sua verdadeira face, a europeia. Na verdade, 

o preto da pele surge como meio para criticar um sistema aberto de discriminação existente nos 
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Estados Unidos e que o autor do texto condena. Mas, ao fazê-lo, Ariano Suassuna também 

demonstra que o mesmo sistema existe o Brasil, de forma camuflada, velada e, por isso, mais 

difícil de combater.  

Se o norte-americano é explicitamente citado na peça como exemplo de racista, o 

brasileiro não deixa de ser, embora implicitamente, lembrado como tal, e é o riso o artifício 

utilizado por Suassuna para o desmascaramento do sistema racista vigente na sociedade 

brasileira. Um sistema que privilegia as disparidades étnicas, ao tempo em que as camufla sob 

teorias e análises socio-econômico-culturais. Daí, a insistente recorrência à teoria da exclusão 

social como justificativa para a discriminação: 

 
Padre – Eu, por mim, nunca soube o que era preconceito de raça. 

Encourado – É mentira. Só batizava os meninos pretos depois dos brancos. 

Padre – Mentira! Eu muitas vezes batizei os pretos na frente. 

Encourado – Muitas vezes, não, poucas vezes, e mesmo essas poucas quando 

os pretos eram ricos. 

Padre – Prova de que eu não me importava com a cor, de que o que me 

interessava... 

Manuel – Era a posição social e o dinheiro, não é, Padre João? [...] 

(SUASSUNA, 1981, p. 149-150). 

 

Há preconceito social no Brasil, bem como racial. Os dois problemas existem e são, quase 

sempre, indissociáveis. Com a abolição da escravatura em 1888, sem emprego, sem moradia e 

sem um plano do Império para adequar e absorver o negro (agora homem liberto) como cidadão, 

o grande contingente negro viu-se impelido a buscar sua sobrevivência nos guetos e favelas das 

cidades despreparadas para tal crescimento demográfico. Eis o porquê, na contemporaneidade, 

de os afrodescendentes ainda ocuparem um espaço nas camadas mais desprivilegiadas da 

população. Do século XVIII até a contemporaneidade, pouco ou nada se fez para reverter tal 

exclusão. Segundo Fernandes: 

 

preconceito e a discriminação raciais estão presos a uma rede da exploração 

do homem pelo homem e que o bombardeiro da identidade racial é prelúdio 

ou o requisito da formação de uma população excedente destinada, em massa, 

ao trabalho sujo e mal pago [...] (FERNANDES, 1989, p. 28). 

 

O texto cômico do Auto utiliza-se, então, da baixeza humana para contrapô-la aos altos 

preceitos do ideário cristão. Vilania, luxúria, hipocrisia e preconceito são contrapostos à 

humildade, altruísmo, fraternidade e perdão. Para Suassuna, somente a religião com seus 

dogmas poderiam livrar o homem da sua própria mesquinhez. 

A máxima que fala ‘quanto mais regional, mais universal’ é uma verdade em referência 

ao Auto da Compadecida, porque embora fatos histórico-geográficos possam ser locais, os 

sentimentos e atitudes não possuem fronteiras. Daí a justificativa de a peça teatral já ter sido 

encenada em vários países, fazendo inclusive grande sucesso na Europa.  

A obra de Suassuna, assim, pode e consegue sensibilizar e fazer rir alguém que 

desconhece a situação político-social que retrata no livro. É, pois, pertinente a afirmação de 

Henrique Oscar, quando declara que “É este, justamente, o grande mérito do autor e a evidência 

da qualidade de sua obra: ter conseguido, a partir de uma situação local, regional, típica mesmo, 

compor um quadro de significação universalmente válida.” (OSCAR In: SUASSUNA, 1981, 

p. 14). 
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Isso acontece na medida em que uma obra torna-se espelho não somente da região que 

retrata, mas seu domínio ultrapassa essas delimitações geográficas. No referido livro, não está 

somente em enfoque a história e cultura nordestinas, contudo toso os meandros que contribuem 

para a formação identitária nacional.  
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QUANDO NASCE UM MITO: DIÁLOGO ENTRE O SORRISO DA ESTRELA, 

DE ALEILTON FONSECA, E A MENINA DE LÁ, DE GUIMARÃES ROSA 

 

João Evangelista do Nascimento Neto1 

 

Duas meninas-mulheres são as protagonistas desta análise. Maria, a pequena Nhinhinha, 

é criação de Guimarães Rosa, e Estela nasceu pela caneta de Aleilton Fonseca. As duas 

representam, ao mesmo tempo, a imagem da loucura e da iconoclastia cristã a partir do olhar 

dos seus entes queridos.  

Em ambos os casos, tal aparência, que foge aos padrões, resulta na não aceitação de um 

modo vivendi e, consequentemente, na incompreensão, por parte das pessoas, das atitudes por 

elas tomadas e pelo discurso proferido. Em um segundo momento, esse discurso é 

reinterpretado e as convicções substituídas. É nesse instante que, de loucas, Nhinhinha e Estela 

têm sua imagem reelaborada para santas. Esse papel mitificador cabe ao narrador, partícipe da 

história nos dois casos.   

Em O sorriso da estrela, Estela e Pedro são feitos de matérias díspares. Ela é concebida 

com a luz do universo, da poesia das estrelas. Seu lugar de origem é o céu, o infinito, e para lá 

se dirige após sua morte. No sonho que tem, Pedro voa no vácuo de Estela, mas, ao compreender 

a sua origem, perde a leveza de seu corpo e alma, retorna ao chão. 

O peso que sente é a culpa pela não aceitação do amor fraterno, mas também é o peso das 

suas convicções e de seu caráter. Pedro é rocha, pedra, e seu lugar é a terra e na terra. A 

gravidade de seus pensamentos leva-o sempre ao chão. Até seus sentimentos são duros, 

associados à dor e à depressão. Estela, ao contrário, flutua no amor e na esperança que 

disseminou ao irmão. 

Céu e terra, dois mundos que se fitam, mas, equidistantes, parecem não se encontrar ou, 

na tentativa desse encontro, há a materialização da incompletude. É que Estela é fluida, abstrata, 

como o amor. Pedro, no entanto, necessita da concretude do dia-a-dia: 

 
[...] Estela! Estelinha, me dê a mão! Me leve com você! Mas o seu sorriso já 

me abandonava. Ela se foi fazendo em cor de nuvem, aos poucos me vi sem 

olhos para tê-la. E era tarde, muito tarde: tive um sobressalto, e tudo que agora 

eu via eram as telhas vãs do nosso quarto. (FONSECA, 2001, p. 26). 

 

É certo que um se complementa no outro. Estela sabia disso; buscou, dessa forma, sua 

faceta mais racional na existência de seu irmão que, negando doar-se, foge dela, luta contra o 

desconhecido. Pedro abomina o amorfo; para ele, a vida precisa ser pautada na concretude dos 

dias, no cotidiano palpável e na certeza das coisas. 

Pedro configura os atos e palavras de Estela através do discurso da loucura. Faze-a sem 

crédito diante dos amigos. A própria narrativa relata a ação de Estela em conversar com pedras 

e as folhagens. Não compreendia, contudo, que ali se visualizaria a metáfora da sua relação 

fraterna. Como os tocos de pau e pequenas rochas não podiam responder aos questionamentos 

da irmã, mas Estela insistia em dialogar com eles, também era a sua espera pelo irmão, mais 

uma rocha muda e inerte como aquelas do jardim. 

É o irmão o narrador-personagem que, na velhice, rememora o passado e sua relação com 

a irmã. Esse relacionamento conflituoso é o horror que o atormenta por toda a vida,  
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[...] vivido pelo narrador de duas maneiras. Primeiro, ruidosamente, 

explodindo por ocasião do funeral [...] E depois de maneira silenciosa, 

corroendo invisível e secretamente [...] (SANTOS, 2001, p, 118).  

 

Em A menina de lá, o narrador, íntimo da protagonista e, por isso mesmo, conhecedor de 

sua história, inicia a narrativa descrevendo Maria como uma menina demente, cujas palavras 

não faziam sentido, o que incomodava a toda a família. Nhinhinha também não pertence a esse 

mundo nem a essa realidade tangível a que as pessoas estão acostumadas. Seu pensamento, 

discurso e ações desdizem a lógica do cotidiano. 

É o irmão mais velho de Nhinhinha quem se apropria da tarefa de contar a história da 

menina-santa. Ela nutre carinho por ele e isso o autoriza a registrar os poucos anos da irmã. 

Dialogavam com certa constância, embora o irmão também a considerasse louca. As palavras 

da garota, seu olhar e gestos apontavam para o delírio.  

Mas é com a partida do narrador-personagem que Nhinhinha inicia uma nova fase de sua 

vida, e eis que surge a menina milagreira. É preciso avaliar, no entanto, que a santificação da 

menina se dá pela interpretação da família, bem como da análise do narrador, agora somente 

observador. Todas as ações metafísicas geradas por Nhinhinha resultam em benesses pessoais. 

A rã, a pamonha de goiabada, a cura da mãe e o arco-íris vieram existir tão-somente para 

satisfação da própria criadora de tais eventos. 

O egocentrismo de Nhinhinha é natural à idade que possui. O status de santa lhe foi 

conferido pela família e pelo narrador, contudo ela age pelo princípio do prazer próprio. É para 

a sua satisfação que atua sobre o sobrenatural. Todos os benefícios que alcançam a sua casa são 

oriundos de um contentamento pessoal, ou seja, Nhinhinha é santa, sobretudo, para si mesma, 

já que “[...] Não se importava com os acontecimentos. Tranquila, mas viçosa em saúde. 

Ninguém tinha real poder sobre ela, não se sabiam suas preferências.” (ROSA, 2001, p. 68). 

Seus pais veem, todavia, a oportunidade de melhores condições de vida, mas como fazer 

com que uma criança de pouco mais de quatro anos compreenda sua função no mundo? 

Nhinhinha queria e as coisas aconteciam. Prevalecia sempre a sua vontade, como é tão 

recorrente no mundo infantil. E a santa morre sem realizar os desejos dos pais na obtenção de 

um futuro promissor.  

O discurso de ambas as garotas aproxima-se do lírico, do poético. A carga de sentimento 

que impigem ao seu texto afasta-as da linguagem do dia-a-dia. A linguagem poética, pois, 

constitui-se em loucura para o homem cotidiano, preocupado com os afazeres diários e com a 

sobrevivência cotidiana. O ser prático não enxerga a outra vida, aquela que, insistentemente, 

zomba da objetividade. Os olhos das duas meninas visualizam essa vida subjetiva, cuja beleza 

inunda o dia e não passa despercebida.  

Ao se negar a uma vida da concretude, Nhinhinha sabe que habitará pouco tempo esse 

planeta tão destituído de olhares poéticos. A morte virá cercear suas palavras incompreendidas 

e seu olhar distante. 

A morte também ronda o conto aleiltiano. E é inerte fisicamente que Estela consegue o 

seu intento. A luz viaja a uma impressionante velocidade e penetra nos mais recônditos lugares, 

extinguindo as trevas. Mesmo a rocha, forte em sua constituição, não detém a incidência da luz. 

Ela rompe os obstáculos e chega ao âmago da pedra, encontra o coração de Pedro. 

É o sentimento abstrato que estilhaça a forte pedra. Pedro é esmiuçado pelo amor e pela 

dor. Então, a rocha forte é transformada em pequenos cacos e é daí que surge o Dindinho, cujo 

diminutivo remete a sua pequenez diante do amor. Enquanto é desmontado emocionalmente, 

Dindinho eleva-se como ser e transforma-se no narrador-personagem que, já maduro, retoma 
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suas lembranças a fim de recriar os fatos passados e transformar Estela num mito, santificando-

a para os leitores. 

Na obra aleiltiana, a morte é a geradora da vida. Com o encantamento de Estela, Pedro 

conseguira vislumbrar a existência, os sentimentos, os relacionamentos. Com o fenecimento de 

sua irmã, Dindinho observou que há mais sentido no mundo do que aquilo que os olhos 

cotidianos podem ver. Até o conceito de morte é questionado, por esse viés, já que Estela 

transformara-se em estrela e passara a habita o céu do coração do irmão. Encantara-se, pois, 

nele e nele ficará permeando coração e mente. 

Um mito nasce quando um homem ou uma mulher rompem a sua imagem cotidiana e 

consegue alçar seus feitos e palavras para além da rotina do meio em que vivem. Suas 

imperfeições são, aos poucos, apagadas e suas virtudes ressaltadas ao ponto de ascenderem 

diante da comunidade. Esse é o processo pelo qual passam Estela e Nhinhinha.  

Segundo Nietzsche: 

 
Temos que descansar temporariamente de nós, olhando-nos de longe e de cima e, 

de uma distância artística, rindo sobre nós ou chorando sobre nós: temos de 

descobrir o herói, assim como o parvo, que reside em nossa paixão pelo 

conhecimento, temos de alegrar-nos vez por outra com nossa tolice, para 

podermos continuar alegres com nossa sabedoria. (NIETZSCHE, 2000, p. 182). 

 

O percurso vital das duas protagonistas apresenta-se dessa forma, corroborando com as 

palavras do filósofo, quando a parvoíce, existente em suas ações e discursos, é substituída pela 

heroicidade. Crendo que não é Deus quem cria o homem, mas sim este que origina a divindade, 

Nhinhinha e Estela são frutos dos compiladores de suas narrativas, numa evidente reescrita de 

suas histórias.  

O simbolismo, que advém do caráter mítico das meninas, é reforçado no ato da morte. A 

morte é a instância final capaz de santificá-las. A natureza, a contrição dos familiares e a 

prematuridade do fenecimento consolidam a nova imagem que está por vir em Estela e 

confirmam que Nhinhinha, sabedora de seus últimos instantes, rompeu a barreira da 

humanidade. As duas retornam para seu lugar de origem. Nhinhinha volta em seu caixão rosa 

para lá de onde viera, para o seu outro mundo. Estela retorna aos céus, transformando-se na 

estrela que presenteara seu irmão anos antes.  

Para ser mito não se pode envelhecer. Essa morte cotidiana é-lhe vedada. Uma vida longa 

pode destruir suas ações heroicas. Morrer é a forma de preservar suas atitudes e a manutenção 

de uma morfologia do mito. 

Nhinhinha é uma heroína às avessas, já que, na infância, não é altruísta. Importa sua 

satisfação e, por isso mesmo, os pais, aguardam sua adultez e amadurecimento. É uma criança 

tornada santa, mas ainda uma criança. Tal maturidade existe na adolescente Estela de treze 

anos, cuja heroicidade está presente nos seus desejos esboçados verbalmente. Em Estela, a ação 

é o gostar do irmão e o desejo de ser correspondida. O miraculoso se dá pós-morte, já no interior 

de Pedro. As ações místicas de Estela são observadas ao longo do tempo, num exercício de 

análise, de convivência com a perda e na experimentação da ausência. Nhinhinha leva 4 anos 

para tornar-se santa. Estela é mitificada durante a existência do irmão.  

Ensimesmadas, as duas utilizam-se da fala para exprimir o que desejam. Os anseios da 

pequena Maria remontam a sua pequenez e à relação de uma criança com o mundo a sua volta. 

É desse modo que ela privilegia uma rã (a brincadeira), uma pamonha (o prazer), a cura da mãe 

(a proteção) e um arco-íris (o encantamento). Estela, bem mais velha, prioriza os sentimentos e 

as relações humanas. Por isso, doa-se ao irmão, oferecendo uma estrela, ou seja, oferecendo-
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se. Sua morte é necessária para que Pedro possa metamorfosear-se em Dindinho, um ser que 

ama, que sofre. 

Dindinho é a personificação da humanidade de Pedro. Como homem, imperfeito e 

solitário, a vida aparece-lhe como um espaço de incertezas, quando o novo pode advir 

repentinamente. A partida da irmã proporciona o seu amadurecimento. Crescer, para Pedro, é 

tão-somente persistir na vida, deixar-se ser amado e retribuir ao sentimento. Amadurecer é 

perceber que todas as certezas são vãs, mas que aí se encontra a beleza do estar vivo, no 

encontro com o impalpável, na experimentação do desconhecido. 

Se Nhinhinha é sepultada e sua imagem elevada aos céus, tornando-se santa, Estela parte 

voando para habitar outro firmamento, o céu do coração e dos sentimentos do irmão. Agora ela 

é sua imagem, sua devoção. Com Estela, Pedro aprendera a ser gente, reconhecer-se falho, 

finito, homem. Com Nhinhinha, a família aprendera que não tardará aquilo que há de vir, e que 

o maior milagre reside no poder da palavra. É necessário dizer para que as coisas se 

materializem. É falando que o abstrato ganha corpo, toma forma: 

 
Há, na voz de Nhinhinha, uma espécie de canto, encanto – a palavra poética 

que permite uma ligação entre nome e ser, entre som e sentido. Palavra 

evocativa, icônica, que faz com que o dito tome presença. Palavra que, por 

estar fora da linguagem comum do uso diário, se avizinha à linguagem santa, 

glossolálica. (REINALDO; BRAGA, 2007, p. 91). 

 

Não há escrita que suplante o poder da palavra proferida. Essa possui dons e 

encantamentos. Proferi-la indica domínio de forças místicas capazes de convencerem o outro e 

de promoverem novas ideologias, outras interpretações. Nhinhinha dizia e os seus desejos 

tornavam-se verdade. Estela propagava o seu amor, à espera da reciprocidade do irmão. Em 

Pedro, o discurso fez nascer um novo homem. 

Dizendo, os homens abençoam e amaldiçoam; dizendo, eles constroem e destroem. Ao 

dizer, Nhinhinha e Estela reeditam suas biografias numa prova cabal de que o discurso é uma 

elaboração contínua, capaz de dar nova vida, dando luz ao mito. O mito nasce quando é 

necessária mais do que uma explicação cotidiana para satisfazer o ser humano. O mito se impõe 

quando essa necessidade do metafísico contribui com o imaginário das pessoas, pois ao homem 

é possível viver privado de muitas coisas, mas não de imaginação, de palavra e de esperança. E 

esses três elementos são indissociáveis à alma humana. 
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