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PAISAGENS SONORAS E NOTAS DISSONANTES NO DESENHO DE UMA 

POLÍTICA-MÁQUINA DE EXPRESSÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL1 

 

Maria Riziane Costa Prates2 

 

Esse texto surge a partir dos encontros com professores3 da educação infantil do 

município da Serra – ES, em momentos de formação continuada promovidos pela Secretaria de 

Educação - SEDU. O desejo foi narrar problematizações desses encontros, nas suas mudanças 

de paisagens, ressonâncias e dissonâncias na produção curricular por meio da diferença, que 

compõe uma força neste entrelaçamento de corpos, nas suas possibilidades de escuta e 

composição.  

Por entre conversas com os professores; uma convocação de abertura aos sons da vida 

como condição de sons do cotidiano, do aqui e do agora, que se colocam como alternativas aos 

engessamentos curriculares, por possibilidades outras de tecer territórios na educação infantil. 

Nesse contexto, buscamos as contribuições teórico-metodológicas de Espinosa; Deleuze; 

Guattari; Lins, Gallo; Carvalho, Pelbart, dentre outros, acreditando que esses intercessores 

ajudam a indagar o dito e o não dito nessas diferentes sonoridades do processo formativo.  

Os momentos formativos possibilitaram exploração de sonoridades, aqui entendidas com 

Carvalho (2012), como paisagens melódicas que envolvem relações com paisagens virtuais e 

extrapolam o imediato, pela possibilidade de acompanhar alguns processos que acontecem nos 

Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI, desenhados pelos relatos das professoras das 

diferentes escolas, marcando a diversidade de realidades existentes. 

Cada formação, um ponto e um contraponto, posições sobre educação, mudanças na 

paisagem sonora, que se expressa pela própria melodia, “[...] tomando em contraponto todas as 

relações com uma paisagem virtual” (CARVALHO, 2012, p. 37).  

No primeiro encontro a conversa é iniciada, o silêncio é quebrado? Não, pois de longe se 

ouvia o burburinho das pessoas que conversavam, encontravam-se, cumprimentavam-se, 

trocavam olhares, telefones, bom dia e também queixas, murmúrios sobre os desafios 

enfrentados no dia a dia da escola. 

Alguém chama a atenção, dá bom dia; a formação irá começar. Um assessora da SEDU 

inicia a fala informando o tema do encontro: - Brincadeiras e Interações nas Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil. 

Alguns slides surgem na lousa com imagens de diversos ambientes de educação infantil 

para reflexão e debate. Algumas professoras argumentam que as imagens sugerem poluição 

visual dos ambientes, muito material; falam da necessidade de salas maiores nos seus CMEI, 

do tamanho das cadeiras que estão chegando às escolas construídas recentemente; argumentam 

que são muito grandes e ocupam muito espaço na sala, comprometendo as atividades com as 

crianças e sobre a necessidade de algumas conquistas, como apontadas na sua fala: 

Precisamos pensar em uma proposta curricular de acordo com a nossa realidade. 

Devemos fazer, mas também reivindicar melhores condições de trabalho, fazer um trabalho no 

CMEI junto ao conselho de escola e secretaria de educação para tomada de decisões. 

                                                           
1 O texto é parte do capítulo 4 da tese: A força revolucionária das experimentações políticas de amizade, alegria e 

grupalidade nos currículos e na formação de professores da educação infantil, defendida em junho de 2016 no 

PPGE-UFES. 
2 Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil. E-mail: rizianeprates1@gmail.com. 
3 O termo professores foi usado neste texto, para indicar os profissionais que atuam como pedagogos nos Centros 

de Educação Infantil, pelo entendimento de que todos são professores. 

mailto:rizianeprates1@gmail.com
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Precisamos rever os Parâmetros traçados da rede de ensino (equipes educação infantil, obras, 

engenharia, inspeção e conselho municipal de educação), o tamanho da escola, a distribuição 

dos espaços físicos, o número de turmas, os grupos, o número de crianças por sala, o número 

de assistente, tem CMEI com um pedagogo para cinco turmas e outro CMEI com um pedagogo 

para dez turmas. São espaços diferenciados com parâmetros diferenciados para cada tipo de 

atendimento educacional. 

Colocação que demonstra a necessidade de articulação entre os setores que trabalham 

pela educação infantil, no sentido de um olhar atento no atendimento às singularidades que 

permeiam as diferentes escolas, em se tratando de estrutura física, os usos dos espaços e tempos, 

o quadro de pessoal. Uma busca enquanto cuidado em termos de políticas que precisam ser 

pensadas caso a caso, frente à diversidade existente no município.  

Política que, nessa escrita, se configura como postura, pelos atravessamentos de uma 

perspectiva ética de vida. Sobre essa perspectiva ou atravessamentos, Deleuze; Parnet (1998) 

apontam linhas que cortam os indivíduos e os grupos, linhas que podem ser de segmentaridade 

dura-molares, linhas mais flexíveis-moleculares e as linhas de fuga-gravidade-celeridade, de 

destinação desconhecida, não previsível, não dada. 

Essas linhas cortam uma vida. A profissão professor, por exemplo, é um segmento duro, 

mas o que se passa no cotidiano escolar que movimenta esse estar professor? Lins (2001) aponta 

que é nesse sentido e segundo a economia dos afetos, que a subjetividade não é, de modo algum, 

uma formação do saber e do poder. A formação é um segmento estabelecido, importa o que se 

passa nesse contexto traçando desvios, enquanto outras possibilidades de vida, no entendimento 

foucaultiano de que as coisas sempre podem acontecer de outra maneira. 

Conhecer ou reconhecer currículos que se propõem universalizantes podem servir para 

ajudar a escola a pensar o seu próprio currículo; a questionar as lógicas de representação e 

condicionamentos do sistema. A questão é como fugir de uma política majoritária de 

modelização, que esmaga o pensamento com atitudes para conformar e não para afirmar uma 

singularidade.  

O que se passa na formação de professores? Formação como reclamação? Não, apenas 

evocação de pequenas notas dissonantes para se pensar a escola, como linhas flexíveis, que 

precisam ser lançadas “sobre a mesa” para serem visibilizadas, como um querer e um fazer 

artista do mar (LINS, 2008), pensados na tentativa de busca e investidura nas suas discussões 

com breves consensos, dissensos, atitudes e por que não, conquistas, mudanças, novas atitudes 

e modos de pensar. 

Resistir a uma representação! Seria essa a força de uma formação? Eis uma possível 

dimensão política do ato de resistência e criação nos processos formativos que possibilitam a 

invenção de outras linhas flexíveis, de fuga, como política e máquina de expressão. Mas como 

se resiste a uma representação? Talvez por proliferação discursiva de uma vida na escola que 

escapa e transborda os engessamentos que a todo tempo querem aprisioná-la. 

E professoras, em uma formação na perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, apontam desvios nas percepções do cotidiano escolar, rasgando o 

contorno da própria formação; na medida em que, para além de debaterem as atividades em si, 

fazem proliferar um ensinar e um aprender por outras lógicas afetivas e perceptivas do outro e 

de si, nas relações professor-professor, professor-crianças, etc. 

 

 A gente entra numa rotina tão grande que o nosso olhar fica disciplinado. Como a gente 

está vendo essas crianças? 

 Quando lemos um livro, cada vez é diferente, cada vez que você olha diferente, você vê 

coisas diferentes; 
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 Uma aula tem que ser bem preparada, por uma ética, um compromisso.  

 Um menino de seis anos disse que ia matar o professor e o professor disse: eu não estou 

com medo da criança, mas das palavras; 

 O melhor para se falar de meio ambiente, é falar de mim. O primeiro planeta somos nós, o 

nosso corpo; 

 Encontrei um andarilho na Alemanha que fala muitas línguas (o andarilho pediu uma 

moeda. Eu disse em inglês que não falava alemão, ele respondeu em inglês; eu falei em 

português e ele respondeu em português. Ele disse que aprendeu lendo jornais). 

 

Proliferação discursiva como política-máquina de expressão, enquanto convocação de 

debate e problematização da escuta à qual estamos condicionados, por uma escuta que cria (des) 

conformidades entre as coisas e ideias, que busca intimidades com as pessoas e o processo 

formativo, que (des) organiza o pensamento, pelo (des) fazimento de um olhar disciplinado dos 

modos como se veem as crianças na escola, (des) estabilizando os seus territórios (sonoros) 

previsíveis a partir e através de outras possíveis relações que se dão pelas experimentações em 

que os corpos se abrem para afetar e serem afetados.  

Na busca de uma (des) organização do pensamento, as professoras continuam suas 

argumentações, que se configuram, nesse momento, como afirmação das potências de ação no 

ambiente escolar, como o que a escola tem feito de bom em se tratando de pensar junto com os 

professores os ambientes de aprendizagem, os seus entendimentos e concepções de infância, de 

educação infantil hoje, sendo que talvez nestas falas soem também, pedidos de ajuda nos 

desdobramentos desse processo frente à secretaria de educação: 

 

 Eu fiz um passeio pelo bairro para entender como as crianças vivem, do que elas brincam.  

 É preciso entender a realidade do aluno (a maioria das crianças usam tablet e a escola 

precisa articular esse conhecimento. As revistinhas compradas para pintar – maioria da 

população negra e parda, e nas revistas encontramos o tempo todo “cinderelas”. A cultura 

da Serra é diversa: Congo; São Benedito e a gente continua com folclore mês de agosto 

com curupira; os desenhos de cabelos lisos, quando a maioria tem cabelos encaracolados. 

As questões de gênero, funções sociais de pais, mães, brinquedos e brincadeiras). 

 Quem são as crianças que temos hoje na educação infantil? A preocupação hoje é resgatar 

isso com as professoras: características de cada faixa etária; o que cada criança costuma 

fazer; as crianças do CMEI; as crianças que nunca frequentaram a escola, ou seja, quem 

é essa criança que está na minha frente; as diferenças entre as crianças que entram na 

escola mais cedo ou mais tarde (crianças que ficam com babás em casa, crianças que vão 

para a escola e socializam mais cedo). 

 É importante construir a organização da sala com as crianças, coletivamente, durante o 

ano (se a criança não participa, ela não valoriza e não cuida). 

 

As professoras, nos seus apontamentos, trazem questões não somente didático-

pedagógicas, mas éticas e políticas, para se pensar o fazer de cada dia com as crianças, o que 

Gallo (2010, p. 19) nomeia como posturas de liberdade, ao apontar que “a formação do aluno 

jamais acontecerá pela assimilação de discursos, mas sim por um processo microssocial em que 

ele é levado a assumir posturas de liberdade, respeito, responsabilidade”. Seriam essas atitudes, 

máquinas de expressão?  

O que é ou o que pode uma máquina? Resistir! Deleuze e Guattari (1997) apontam 

máquinas de guerra como maneiras de ocupar o espaço. Não se trata de fazer guerra, mas de 

inventar novos modos de ocupação, novas formas de resistência e existência. Não se trata de 
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fugir da situação, mas de fazê-la fugir; na afirmação da formação como espaço de reivindicação, 

de lutas, de expressão do que acontece na escola e é pensado, vivido, transformado por quem 

está na escola e não por macropolíticas engessadas. 

Como pensar uma proposta curricular diferencial, em que as crianças e os professores 

experimentem para além de meros conteúdos, relações potentes de conhecimento, de formação, 

de aprendizagem e de educação? 

Uma aposta? Currículo como experimentação! Aprendizagem e educação não em uma 

lógica prescritiva, conteudista, do “mero” fazer, mas como possibilidade de criar uma 

intimidade nos currículos por entre conteúdos e modos de aprendizagem, como 

contextualização com o mundo vivido por crianças e professores, multiplicação de saberes pela 

contestação. “Contestar o presente nem sempre significa, pois, desfazer-se dele, às vezes basta 

multiplicá-lo” (PELBART, 1998, p. 16). 

Nas formações um processo instigante foi se desenhando, em que o traçado de linhas 

molares (DELEUZE; GUATTARI, 1995), como linhas de engessamento da vida, por vezes 

iniciava seu esboço, a partir de uma necessidade quase ininterrupta por “ensinar” ou “fazer 

conhecer” os documentos endereçados às escolas pelo Ministério de Educação, mas linhas 

moleculares também foram se desenhando pelas colocações incansáveis das professoras, na 

sede de narrar singularidades. 

Formação como comunicação de singularidades, que se dispersam na existência? Como 

borbulhamento de notas dissonantes? Como política-máquina de expressão como produção de 

comum? Formação como potência de um comum, aqui entendido com Espinosa, Lins e 

Carvalho como algo que não pode ser constituído como um lugar de todos ou onde todos são 

atendidos, mas como uma dispersão que conecta corpos na existência, blocos de devires pela 

proliferação da diferença. Espinosa (2011) convoca a pensar que pode um corpo? Que pode 

uma grupalidade? 

Esses traçados do processo formativo solicitam a problematização dos documentos 

legisladores, no sentido de questioná-los por dentro. Com quais apostas? O investimento na 

potência inventiva da escola! Os sussurros e gritos que emanam do seu cotidiano a partir dos 

fazeres, sentidos e saberes dos sujeitos que compõem a educação dia após dia!.  
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A PRODUÇÃO DE TEXTO ATRAVÉS DO CONTO E RECONTO: A 

LEITURA DE NARRATIVAS COMO FOCO PRINCIPAL NA 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Lúcia Cristina Azevedo Quaresma1 

Simone de Jesus da Fonseca Loureiro2 

 

Nos últimos anos, o conceito de alfabetização se expandiu com reflexões voltadas para a 

busca da aprendizagem da leitura e da escrita, passando a ser visto não apenas como uma forma de 

decodificação de letras e sons, mas como um sistema integrado com a prática social leitora presente 

no contexto social em constante transformação. O termo letramento surge atrelado à alfabetização 

para designar o uso e as competências da língua nas práticas sociais dos indivíduos. 

Nossas escolas públicas atravessam situações contraditórias em que o desenvolvimento 

da leitura ora envolve uma organização didática voltada para o desenvolvimento do letramento, 

outras vezes essa organização didática recai em metodologias descontextualizadas focadas 

apenas na decodificação do código escrito. Vivenciamos o que Passalelli (2004) denomina de 

crise da linguagem escrita, pois nossos alunos terminam o ensino fundamental e adentram ao 

ensino médio, muitas vezes, sem condições de escrever um texto com coerência, caracterizando 

uma incapacidade no domínio da escrita.  

Sem dúvida muitos fatores estão contribuindo para a permanência de dados alarmantes 

sobre o analfabetismo brasileiro, no entanto essa realidade vem sendo enfrentada buscando a 

compreensão da alfabetização voltada para o letramento, situando o sujeito no contexto social 

de forma crítica e participativa. Pois, segundo Demo (2006, p. 15), “é fundamental situar a face 

social da alfabetização, direcionada ao desafio da cidadania”. 

Diferentemente de ensinar a ler, mediar uma leitura significativa com nossas crianças, em 

que a “aprendizagem” da leitura e da escrita ocorra de forma produtiva, é necessário buscar ações 

pedagógicas para que a mediação da aprendizagem possa ser capaz de promover conhecimentos 

autônomos para o mundo letrado. Como afirma Soares (2006, p. 16), “promover um novo sentido 

para a aprendizagem ao nível do letramento é a emergência de novos fatos, ou nova ideia, ou nova 

maneira de compreender a presença da escrita no mundo social”.  

 

A importância da formação do professor alfabetizador 

  

O indivíduo vivencia diariamente práticas sociais de letramento que envolve não só as 

experiências construídas no espaço escolar como também em situações de práticas sociais de 

linguagem que muitas vezes não são valorizadas no desenvolvimento de ações educativas de 

alfabetização. Portanto, a necessidade de uma formação que venha contribuir para a 

reconstrução de uma prática pedagógica articulada que favoreça a interlocução com a 

necessidade de aprendizagem do aluno, e principalmente que proporcione um envolvimento 

significativo com a leitura, se faz necessário. 

Parafraseando Freire (1982, p. 11) em que diz que “a leitura de mundo precede a leitura 

da palavra”, temos que considerar que a vivencia do aluno com situações de seu cotidiano que 

envolvem a leitura servirá de recurso necessário para a construção de significado nesse processo 

de construção de conhecimento. Assim, Oliveira (2015, p. 52) descreve que: 
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A leitura e a escrita da palavra têm que está contextualizada no mundo do 

leitor e na história da humanidade, interagindo a cultura local com a universal, 

cujas relações serão mediadas pelo diálogo entre as subjetividades no espaço 

educacional. Ler o mundo e a palavra escrita faz parte do viver cotidiano 

sociocultural e escolar do educando e o trabalho pedagógico não pode 

distanciar-se desse caminho de interagir de forma crítica as leituras de vida e 

a leitura da palavra escrita. Nesta relação dialógica o respeito à autonomia do 

educando como sujeito e a seu contexto cultural, bem como as diferenças de 

ideias e posições tornam-se princípios éticos fundamentais.  

 

O que se faz necessário é garantir o acesso ao conhecimento da leitura em nossas escolas 

públicas tendo como ponto de partida a organização didática do professor alfabetizador através 

do desenvolvimento de uma postura crítica sobre sua atuação para que possa reconstruir sua 

prática em direção à formação do aluno leitor.  

É preciso fazer da escola um espaço de práticas leitoras, um ambiente em que se possa 

aprender a ler com prazer, com autonomia. Quando discute o papel do professor nesse cenário, 

Demo (2006, p. 56) nos leva a refletir que “antes de tudo, porém, o professor precisa romper 

consigo mesmo, não em gesto encolhido de culpa ou constrangimento, mas como protagonista 

crucial da qualidade da leitura na escola”.  

Portanto, a formação do professor alfabetizador se configura como uma das estratégias 

para instrumentalizar e organizar a ação docente em classes de alfabetização, contribuindo 

assim, não somente para a construção da identidade do professor alfabetizador como também 

para o resgate da formação do leitor no espaço escolar. 

 

A organização pedagógica através de sequências didáticas 

 

Transformar uma narrativa infantil em uma sequência didática é uma tarefa que deve 

fazer parte da organização do trabalho pedagógico do professor, sistematizando os princípios 

teóricos e metodológicos na perspectiva de obter resultados satisfatórios. Ao planejar, o 

professor proporciona intervenções focadas nas condições necessárias para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. 

 
As sequências didáticas pressupõem um trabalho pedagógico organizado em 

uma determinada sequência, durante um determinado período estruturado pelo 

professor, criando-se assim, uma modalidade de aprendizagem mais orgânica. 

(NERY, 2007, p. 21). 

 

As sequências didáticas possibilitam uma organização didática do professor através de 

um conjunto de atividades ligadas entre si considerando a diversidade de aprendizagem em sala 

de aula, oportunizando aos alunos uma organização cognitiva para a compreensão do conteúdo 

mediado.  

O relato da professora descreve um trabalho direcionado para a leitura de livros da 

literatura infantil, tendo o cuidado em selecionar uma leitura contextualizada, desafiando a 

criança a pensar sobre o contexto maior de um livro. Isso tudo faz o diferencial em seu trabalho 

que procurou favorecer aos alunos oportunidades de leituras significativas. Como revela-nos a 

seguir: 

 
- A leitura tem se tornado algo prazeroso, mesmo para aqueles alunos que 

ainda estão no processo de construção da leitura, pois ficam observando as 
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figuras dos livros e imaginando o que elas representam, tentando decifrar 

algumas palavras e frases existentes. 

- Já a escrita não os mete mais medo. Tentam escrever como sabem, trocam 

saberes com os colegas, soletram as sílabas pausadamente enquanto escrevem, 

e se houver alguma dúvida chegam e perguntam: “Professora como se escreve 

‘man’ de manteiga?”. E assim vão construindo seus registros. 

 

Ao ser inserido na prática do letramento em sala de aula, o texto narrativo organizado a 

partir de uma sequência didática passa a ser desenvolvido numa relação dinâmica com a 

aprendizagem, proporcionando uma interação com o contexto do aluno atribuindo significado 

e consequentemente possibilitando o avanço na aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Considerações sobre o desenvolvimento da proposta didática 

 

O trabalho com narrativas na alfabetização foi observado em muitos momentos na 

metodologia proposta pela professora, o que a levou a perceber o avanço significativo da turma 

no processo da leitura e da escrita. As narrativas mais significativas envolveram a leitura dos 

livros: O que cabe num livro, de Ilan Brenman e Fernando Vilela e Os Três Porquinhos, de 

Joseph Jacob. Ao final de cada atividade, os alunos construíram os seus próprios livros como 

um ensaio de autoria. 

 A introdução das atividades de leitura pelo professor era desenvolvida na rotina de sala 

de aula a hora da história. Quando todos estavam motivados e aguardando a leitura do livro, a 

professora lia o título do livro, deixando os alunos a observarem a capa, pedindo sempre que 

fechassem os olhos e imaginassem a resposta para a pergunta: O que cabe num livro ou O Lobo 

mal comeu os três porquinhos? Depois, oportunizou o espaço para que os alunos relatassem 

suas ideias a respeito do que pensaram. A professora ouviu a todos com atenção. 

A cada resposta das crianças, a professora instigava a imaginação no relato prévio da 

história. Surgiram, então, novas respostas e frases bem sugestivas despertando com isso a 

curiosidade dos alunos pela leitura. Em seguida, eles estavam prontos para ouvir a história, pois 

iam se sentir participantes dela. A história foi lida e puderam ser observados olhos bem abertos 

e expressões de curiosidade para analisar as ilustrações e descobrir as páginas seguintes.  

Depois de cada leitura, a professora abria um espaço de diálogo e interpretação da 

história. Foi nesse momento que a professora ressaltou para os alunos que eles também seriam 

capazes de fazer um livro como o que foi lido, registrando seus relatos do início da aula a 

respeito de cada tema. 

A professora distribuiu folhas de papel para os registros individuais dos alunos na escrita 

e produção das páginas do livro. Cada aluno construiu sua frase e a ilustrou. É importante 

ressaltar o atendimento individual aos alunos, realizado pela professora, com orientações para 

as dúvidas quanto à escrita do texto e no estímulo para o capricho com a letra, a escuta pelo 

professor das ideias relatadas pelos alunos, bem como nas orientações sobre a escrita a partir 

da construção das ilustrações do livro.  

Posteriormente, foi desenvolvida a leitura dos textos produzidos por eles. Alguns alunos 

foram selecionados para ilustrarem a capa, contracapa e última página e foi organizada a ordem 

do texto com eles. As páginas de apresentação, dedicatória e a última página ficaram sob a 

responsabilidade da professora. 

 A conclusão da atividade deu-se com a organização das páginas do livro e leitura final 

da obra pela professora. Na medida em que a professora lia cada página, os alunos vibravam 

com a produção dos colegas. Foi um momento de consolidação da aprendizagem pelo aluno e 

de avaliação do trabalho desenvolvido pela professora.  
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Trazer para a sala de aula esta atividade possibilitou aos alunos uma confiança maior de 

suas potencialidades, enquanto leitor e escritor, compreendendo que também são capazes de 

ler, escrever e produzir um livro. A atividade compreendeu uma organização didática 

significativa que permitiu o desenvolvimento de diversas habilidades pelo aluno: imaginação, 

oralidade, o pensar sobre a escrita, o registro escrito e a ilustração com desenhos. 

 

Para finalizar 

 

Estudar essa organização didática, voltada para o letramento pela leitura de narrativas, 

nos fez reconhecer a importância do envolvimento da leitura em sala de aula. Isso porque 

demonstrou que aprender a ler e a escrever vai muito além do que codificar o código escrito, 

pois o aluno deve se envolver com a leitura, enquanto ser pensante, fazendo o indivíduo 

transformar-se a cada leitura. 

Os saberes construídos no decorrer dos trabalhos, envolvendo leituras diversificadas em 

sala de aula, vêm construir uma apropriação sistemática da leitura de forma cada vez mais 

significativa, contribuindo para uma formação leitora do aluno, pois a prática da leitura é 

cotidiana, respondendo adequadamente as necessidades de aprendizagem do aluno. 

A formação do professor quando aliada à prática pedagógica vem solidificar todo um 

trabalho de alfabetização tornando pleno o processo de letramento no Ensino Fundamental. 

Ao finalizar esse recorte, concluímos que o importante é desenvolver uma organização 

didática que contribua para o processo de apropriação da leitura e da escrita, utilizando-se de 

um recurso essencial: o livro, mediante atividades que favoreçam o interesse pessoal de cada 

aluno como também a conexão com o universo encantador das histórias. 
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PRÁTICAS DE LEITURA A PARTIR DOS CONTOS DE WALCYR MONTEIRO 

 

Lúcia Cristina Azevedo Quaresma1 

Simone de Jesus da Fonseca Loureiro2 

 

Este trabalho tem como foco a análise da prática pedagógica de dois professores 

alfabetizadores, que trabalharam com a lenda urbana no ciclo I, como forma de incentivar a 

leitura numa perspectiva interdisciplinar. Cagliari (1999) fala da leitura pelo prazer de ler, 

segundo ele, a criança que se interessa pela leitura consegue resolver uma série de situações 

enfrentadas em sala de aula. 

Precisamos considerar que a função social da escola é proporcionar à criança um contato 

diário com o mundo letrado, oportunizando situações diversas de leitura. Desta forma no 

processo de alfabetização, ouvir histórias como a lenda urbana é uma estratégia que estimula a 

imaginação, aumento do repertório e a formação de pequenos leitores. Dessa forma, o trabalho 

pedagógico deve está voltado para o desenvolvimento de estratégias de leitura que incentive o 

interesse para o mundo do conhecimento das letras. 

Dentro dessa perspectiva, professor deve ser um modelo de leitor, deve ler diariamente 

em sala de aula, planejar suas ações selecionando uma leitura voltada à realidade do aluno. 

Neste sentido, LENER (2002) explicita a importância do professor ao formular os objetivos e 

conteúdos de ensino, onde o mesmo não deve considerar apenas os saberes linguísticos, mas 

também as tarefas do leitor e escritor como: fazer antecipações sobre o sentido do texto que 

está se lendo e tentar verifica-las recorrendo à informação visual, discutir diversas 

interpretações sobre um mesmo material, compará-las com outras obras do autor, entre outras 

estratégias de leitura. 

Uma das práticas pedagógicas mais desafiadoras dos educadores ao longo dos tempos é 

desenvolver práticas de leituras eficientes e eficazes nas séries iniciais. O professor 

alfabetizador deve se perguntar todos os dias como levar o aluno a vivenciar diferentes gêneros 

textuais de forma satisfatória, que venha incorporada ao seu cotidiano, mas que, sobretudo, 

estimule sua curiosidade, abrindo um mundo de exploração e descoberta, levar o aluno a 

visualizar sua realidade, sua cultura, outras realidades, outras culturas, fazendo com que ele 

tenha um olhar de si próprio, e do mundo, construindo, assim, interações entre o leitor e o texto, 

contribuindo para a troca do saber. 

 

A formação do aluno leitor 

 

O trabalho em formar leitores, numa perspectiva do letramento passa por três condições 

propostas por Soares (2014): a primeira condição é que aconteça a escolarização real e efetiva, 

ou seja, mais ampla do que apenas ensinar a ler e escrever, a segunda é que o aluno tenha 

disponibilidade de material de leitura e a terceira é criar condições para que os alunos 

alfabetizados passem a viver imerso num ambiente de letramento.  

Neste sentido, o professor ao desenvolver suas atividades com os alunos, além de planejar 

suas ações, precisa oferecer ao aluno condições reais do contato do aluno com a obra, com o 

texto a ser lido. A experiência aqui reportada nos demonstra o grau de intimidade que o aluno 

passa a estabelecer com o texto, de acordo com a intensidade das atividades que vão sendo 

propostas, envolvendo inclusive outras áreas do conhecimento.  
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Num primeiro momento o professor se torna o modelo de leitor a ser seguido, por isso é 

importante que a leitura em voz alta envolva o aluno. O docente deve ao apresentar um livro, 

mostrar a capa, fazer a antecipação da leitura, indagar ao aluno sobre o que aquele livro pode 

tratar levantar as hipóteses, fazer referência sobre o autor e o ilustrador, envolvendo o aluno na 

participação de desvendar o que poderá acontecer durante a história, lendo com boa entonação.  

Uma criança, quando começa a ter os primeiros contatos com a leitura, abre os olhos para 

um mundo de possibilidades e passa a conquistar conteúdos, cultura, lazer e principalmente 

satisfação e prazer ao fazer uma boa leitura. Aliado a isto, a leitura amplia o raciocínio, a 

verbalização, a formalidade das palavras, dos textos escritos, dos diálogos formais e informais, 

enfim, auxilia numa infinidade de objetivos, que podem ser conquistados por meio da leitura. 

Cagliari (1999) fala muito da leitura pelo prazer de ler. Segundo ele, a criança que se 

interessa pela leitura consegue resolver uma série de dificuldades enfrentadas em sala de aula. 

Assim, precisamos considerar que a função da escola não é apenas de ensinar ler a palavra, a 

frase, o texto, mas proporcionar à criança um contato diário com a leitura, levando-a fazer o 

uso dessa leitura em suas práticas sociais.  

 

A lenda amazônica no contexto de leitura na sala de aula: O Conto de Walcyr Monteiro 

como prática de leitura interdisciplinar. 

 

Ao trabalhar com a lenda urbana, o aluno expressa de forma muito própria o que conhece 

da cultura local e as variedades linguísticas regionais. Sendo assim, percebe-se um grande 

envolvimento na leitura da lenda urbana, pois o aluno se situa próximo do ocorrido podendo ou 

não já ter ouvido alguma versão da história, sabe que ela ocorreu em determinada região por ter 

sido passada de geração em geração. O aluno se sente convidado a ler e produzir textos, quanto 

mais o aluno lê, mais amplia suas possibilidades da escrita. 

Durante cinco dias foram desenvolvidas estratégias de leitura de modo interdisciplinar 

que promoveram a valorização da cultura local e a prática da leitura, através dos contos do autor 

paraense Walcyr Monteiro, presentes no livro “Visagens e Assombrações de Belém”, os 

professores alfabetizadores propuseram atividades integradas com as outras disciplinas como 

arte, educação física, envolvendo a música, apresentando para os alunos alguns instrumentos 

musicais e com o enfoque na leitura disponibilizando também letras de músicas famosas 

regionais, o professor de educação física desenvolveu uma pesquisa a partir da época que 

ocorreu a morte da personagem principal sobre o levantamento das brincadeiras e brinquedos 

que eram daquela época.  

Depois do resgate dos brinquedos e brincadeiras, foram eleitos alguns brinquedos 

populares reciclados para serem confeccionados durante as aulas, desde modo, os alunos com 

o apoio do professor orientou o passo a passo da construção do brinquedo (um manual de como 

construir, por exemplo, um pé de lata), enquanto um aluno ia montado o brinquedo, o outro ia 

verificando (lendo) se todos os materiais e procedimentos estavam de acordo com o manual. 

Depois de confeccionados o professor propôs atividade de educação física com os brinquedos. 

Além disso, o material compôs uma exposição com outras atividades referente à lenda. 

Enquanto a docente de arte explorou a letra da música o Uirapuru, organizando uma 

apresentação musical para recepcionar o autor do livro, o qual pôde dar seu autógrafo, bem 

como falou sobre suas obras e a importância do ato de ler em todas as etapas da vida.  

Neste mesmo dia, o autor pode visitar os trabalhos dos alunos expostos: Brinquedos, textos 

de reconto, um pequeno vídeo na roda de leitura, no qual um dos alunos foi o leitor do conto.  

Todas as atividades impulsionaram o desejo do aluno em ler, pois o livro retrata um dos 

traços mais marcantes da cultura paraense, a contação de histórias ou estórias, transmitidas de 
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geração em geração sob um caráter informal, porém rico de informações sobre a história e os 

costumes locais. 

A lenda “A moça do táxi”, revelou-se um semântico excelente para estimular a prática da 

leitura. Questões que nortearam o estudo: (1) Qual a importância de trabalhar com a narrativa 

na alfabetização, mais especificamente as lendas urbanas? (2) Como melhorar a proficiência da 

leitura partir do universo cultural do educando? (3) Quais as vantagens da interdisciplinaridade 

na formação de leitores. Verificou-se que as estratégias de leitura da lenda da “Moça do táxi”, 

proporcionou o aumento do interesse do aluno em ler, aumentando a proficiência leitora, 

despertou o interesse pela cultura local, como músicas e brincadeiras populares que o tempo 

inteiro fomentou a leitura e escrita dos alunos.  

 

 

Figura 01 – Capa do Livro “Visagens e Assombrações de Belém” 

 

A escolha desta obra se justifica por dois principais motivos: o primeiro é o caráter simples e 

objetivo com o qual o autor escreve seus textos, o que facilita a compreensão dos jovens leitores 

sobre a temática abordada; e o segundo motivo se deu pelo fato desta obra dialogar muito 

tranquilamente com as peculiaridades do nosso povo, em outras palavras, os contos do autor 

retratam uma característica das mais bonitas do povo do Pará, o ato de reunir a família para ouvir 

os “causos” que uma pessoa mais velha está proposta a contar e compartilhar com os mais novos.  

Quem de Belém nunca ouviu, em algum momento da sua vida, a história da “mulher do táxi”, 

ou a história de uma menina que queria bater na mãe com uma vassoura e virou uma estátua? 

E, em uma tentativa ousada de reinventar a cena da velha senhora que reúne seus netos 

sentados ao chão e lhes conta cenas do imaginário sobrenatural da nossa cultura, os professores 

durante a Semana do Folclore assumiram este papel e se puseram a descortinar este mundo 

sobrenatural diante dos olhos, ao mesmo tempo fascinados e assustados, dos alunos, 

apresentando-lhes esta emblemática obra da literatura paraense. 

 

Análise dos resultados 

 

A prática pedagógica realizada oportunizou ações interdisciplinares, nas quais os alunos 

puderam ter diferentes experiências com texto: narrativa, músicas e construção textual. Assim 
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como, desenvolveram atividades que proporcionaram situações de leitura significativas. Os 

alunos tiveram o professor como modelo de leitor, entretanto, também participaram do ato de 

ler, ganhando experiência através de leitura coletiva, em dupla e individual. Essa intensificação 

de atividades desenvolveu a prática da leitura diária em sala de aula de uma forma prazerosa, 

refletindo na desenvoltura da leitura, como também na compreensão daquilo que era lido. Os 

alunos que já liam ampliaram a sua fluência e aqueles que ainda estavam iniciando o processo 

de leitura passaram a consolidar esse processo de forma mais significativa, lendo a cada dia um 

pouco mais, por exemplo, alunos que liam apenas palavras passaram a ler frases ou parágrafos.  

A leitura é uma prática que deve ser iniciada com as crianças de forma significativa, e 

isso acontece, principalmente, através do contato com o mundo da fantasia, do imaginário dos 

livros etc. Neste sentido, verificou-se que as estratégias de leitura da lenda da “Moça do táxi”, 

proporcionou o aumento do interesse do aluno em ler, aumentando a proficiência leitora, 

estimulando a pesquisa sobre as características e acontecimentos regionais, bem como músicas 

e brincadeiras populares que impulsionaram a prática da leitura e escrita. 

 

Considerações finais 

 

A leitura como prática social em sala de aula aponta para a necessidade de mudanças 

significativas na organização didática do professor tendo em vista a necessidade de 

aprendizagem da leitura em nossas crianças das camadas populares. O contato com o mundo 

da fantasia, do imaginário dos livros, muitas vezes só é ofertado a essas crianças dentro do 

espaço escolar, esse contato com um universo literário rico de imaginário certamente irá 

contribuir para um melhor desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança. 

O ato de ler se faz uma constante em nossas vidas desde que começamos a compreender 

o mundo que nos cerca. Neste sentido, o desenvolvimento da Lenda da Moça do Taxi cumpriu 

o seu papel de fomento à prática da leitura. E, além disso, deu àqueles alunos a oportunidade 

de conhecer o mundo sobrenatural que permeia a tradição e o folclore do povo paraense. 

Certamente, foram dias marcantes para a vida destes alunos, professores e para a história 

da escola, que se viu centro de produção intelectual e valorização cultural mais do que em 

qualquer outro momento histórico. Os alunos se sentiram estimulados a fazer parte do mundo 

da leitura, construindo saberes e enriquecendo seu vocabulário, e a organização pedagógica do 

professor alfabetizador tornou-se claramente mais prazerosa. Ao fim de todo o trabalho, a visita 

do autor culminando todo esse processo de forma significativa, trouxe as crianças um momento 

de interação entre, leitor, obra e escritor; que certamente incentivará não apenas a leitura como 

o interesse pela escrita, pois o bom leitor reflete num bom escritor. 
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TECENDO POESIA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO  

  

Emanuela Carla Medeiros de Queiros1 

 

As coisas sem importância são bens de poesia 

(Manoel de Barros) 

 

Fio da história  

 

Este trabalho nasce da experiência em Docência Assistida, componente curricular do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, cuja finalidade é oportunizar uma vivência docente do pós graduando(a) bolsista no 

Ensino Superior para desenvolver competências e habilidades profissionais na área de 

compatibilidade com a pesquisa em desenvolvimento, neste caso, na disciplina Teoria e Prática 

da Literatura I. A turma que se faz cenário de pesquisa era do quarto período do curso de 

Pedagogia, sob responsabilidade da professora Marly Amarilha. O período em que se passou 

essa experiência formativa foi no semestre 2016.1. 

Com o objetivo de descrever a experiência realizada com a formação em poesia a partir 

da construção de uma antologia poética pelos próprios graduandos, o trabalho consiste na 

formação de leitores de literatura. Nossa justificativa parte dos estudos de Amarilha (2010, 

2012, 2014), Tavares (2007), Yunes (2010) dentre outros autores que discutem a interface 

Educação e Literatura, e neste caso especificamente a poesia como um gênero que promove 

caminhos para um aprendizado da literatura alicerçado pelo prazer e pela sensibilidade. Por sua 

linguagem lúdica, dinâmica e envolvente, a poesia penetra no leitor quando ele experimenta e 

vive a experiência estética pela leitura, a qual só se concretiza com a participação ativa e 

responsiva.  

Partimos da ideia de que o texto literário como manifestação artística, principalmente o 

poético, é carregado por uma linguagem antes de tudo sensorial e imagética, capa de suscitar o 

leitor em sua diversificada capacidade cognitiva. Todavia, pesquisas recentes (TAVARES, 

2007) apontam que o texto poético ainda ocupa um espaço reduzido na vida do leitor, na própria 

escola, e principalmente na universidade, lugar de formação do pedagogo, de modo que essa 

incipiência torna-se reflexiva e estimulante para a investigação que segue.  

O ensino de literatura na formação do pedagogo é um campo de estudo ainda pouco 

desvelado e, devido à responsabilidade desse profissional para com a formação do leitor no 

espaço da escola em seus primeiros anos, os caminhos de pesquisa se fazem necessários para 

dar visibilidade à formação inicial para formar professores leitores de literatura. Para tanto, 

nosso olhar está direcionado a experiência do trabalho com o texto poético com graduandos do 

curso de pedagogia.  

A metodologia adotada para esta reflexão é de natureza qualitativa e descritiva com base 

na experiência vivida em sala de aula. Tomamos como referencial teórico-metodológico os 

estudos e pesquisas de Tavares (2007), Amarilha (2010, 2012, 2014), Yunes (2010) e outros. A 

atividade, realizada no semestre de 2016.1, em duas turmas de 45 graduandos 

aproximadamente, distribuídos nos turnos vespertino e noturno, consistiu em leitura teórica e 

poética, pesquisa, seleção de poesias e por fim a confecção de um livro artesanal – antologia 

poética, permitindo ao pedagogo, em formação inicial, a experiência sistemática sobre a 

elaboração de um livro de poesia, desde o poema ao seu suporte. Os resultados indicam que a 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Natal/RN/Brasil. E-mail: manumedeiros2005@homail.com. 

mailto:manumedeiros2005@homail.com


TECENDO POESIA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1074-1079, SET.DEZ.2016 1075 

leitura de literatura estimula a imaginação e a criatividade do leitor, reafirmando o potencial 

formativo, notoriamente identificado na produção das antologias poéticas. As antologias 

apresentaram estrutura cuidadosa na seleção dos poemas, viabilizado pelo contato com a poesia 

ao longo da disciplina; os aspectos gráficos demonstraram maturidade quanto à composição de 

um livro (capa, catalogação, sumário, apresentação, referências). Por fim, destaca-se a 

representatividade deste trabalho para a formação leitora e mediadora dos graduandos, 

contribuindo para a disseminação da literatura com foco na poesia, imprescindível na formação 

cognitiva, social e humanística do leitor permitida pelos seus aspectos lúdicos e semânticos por 

meio de atividade intelectual, estética e experimental.  

 

Tecendo saberes sobre poesia e formação  

 

Para contemplar a proposta de discutir a literatura na formação inicial do pedagogo, 

especificamente o texto poético, é preciso conhecer o que a literatura provoca no leitor e que 

possibilidades de formação ela oferece. A relação poesia e formação para o professor das 

primeiras letras – o pedagogo, consolida a ideia de que a participação desse profissional será 

significativa para a disseminação do gosto pela leitura de literatura no contexto escolar, de 

maneira a ser ele, também, um leitor de poesia.  

A partir de estudos realizados por Amarilha (2012, p. 25) ela comenta que, “[...] o gênero 

preferido pelos professores é o informativo, de onde se infere que a experiência com o texto 

literário, potencialmente mais prazeroso, está longe de ser vivenciada. De onde se conclui que 

professores sem prazer não podem formar leitores desejantes”. Entendemos, portanto, que há 

uma necessidade de propor ao professor em formação inicial, uma formação que contemple 

teórica e metodologicamente estudos voltados para o gênero poético, e, principalmente, 

promover a experiência estética da leitura de poesia.  

Por apresentar elementos lúdicos, aguçar a sensibilidade e permitir ao leitor uma 

transcendência do real para o ficcional, a linguagem poética ultrapassa a condição narrativa por 

ser antes de tudo uma experiência sensorial e imagística.  

 
Assim, por extensão, aprender a ler poesia significa estar atento à audição, ao 

ritmo, à provocação imagética da palavra, deixando-se sensibilizar por sua 

potência escondida em camadas históricas da linguagem. Se bem observarmos, a 

poesia nos é intrínseca. Está na natureza humana. Nosso corpo biológico é 

portador de virtualidades poéticas: carregamos em nós, nas nossas sonoridades, 

nos nossos movimentos, na nossa respiração o ritmo que é a evidência da pulsação 

da vida. Não há ser vivo sem ritmo, mas somos os únicos a usarmos dessa 

capacidade com imaginação (AMARILHA, 2014, p. 97).  

 

Nesse sentido, a poesia está para além de uma combinação de palavras e sons. Ela se 

concretiza como manifestação artística/estética da palavra que permanece em último lugar no 

contexto educacional, em que as condições de desenvolvimento cognitivo, sensorial e imagético 

sofrem resistência de uma incompatibilidade do conhecimento construído pelos professores.  

Desse modo, a literatura em sua dimensão estética perde sua principal condição, a de 

oferecer a vida em alteridade, em outras palavras, a de tornar o leitor mais autônomo diante do 

mundo. Sobre isso Yunes (2010) destaca ainda que a literatura ajuda o leitor a se sentir um 

receptor ativo, na aventura de imaginar, de ser co-inventor da própria vida.  

Sem a literatura não podemos tecer a vida em plenitude, tão pouco suporta-la em sua 

realidade fatigada de emoções e desafios que exige de cada vez mais de nós. A experiência da 
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leitura literária está, nesse sentido, enviesada por sentidos que nos permitem voa fora da asa, 

como destaca o poeta Manoel de Barros ao se referir a poesia.  

A fim de estabelecer uma relação com a formação do pedagogo no espaço da 

universidade, tecemos algumas reflexões em torno dessa inquietação. A saber, as contribuições 

que esse elo permite a ação docente desenvolvida pelo professor.  

Para tanto, é preciso recordar o lugar da poesia no contexto escolar. Sobre isso Amarilha 

(2012, p. 26) comenta: “[...] a poesia ocupa um espaço muito reduzido, sendo-lhe reservada, na 

maioria das vezes, uma função ornamental nas datas festivas do calendário escolar ou cívico”. 

Essa visão que se tem da poesia se distancia do seu potencial formativo, uma vez que os 

aprendizes não encontram prazer e nem compreensão na leitura. Tavares (2007) contempla essa 

discussão em sua pesquisa de doutorado ao se deparar com estudantes do Ensino Médio que 

diziam não entender e nem gostar de poesia, quando na verdade lhes faltava na formação uma 

medição que fosse de encontro com as necessidades.  

A partir dessas ideias, é possível deduzir que há uma lacuna na formação de professores 

no que concerne o conhecimento e a formação em literatura, e diante da realidade educacional 

o gênero poético fica a margem de permitir ao aprendiz a experiência estética.  

 
A palavra “estética”, como sabemos, etimologicamente, vem do grego, 

aesthesis, e quer dizer sentido, ou seja, ampliando, podemos dizer que é a 

experiência pelos sentidos. Assim, aprender o estético é expandir a visão sobre 

a própria identidade humana. Os sentidos estão presentes permanentemente 

na mossa existência, na nossa corporeidade, mas aprendê-los é descobrir suas 

potencialidades. Nesse inventar da própria condição, reinventamos também 

nossa maneira de ser e de ver o mundo que nos circunda; nesse desvelar-se 

entramos em contato com as forças primevas da nossa sensibilidade 

(AMARILHA, 2014, p. 93).  

 

Diante dessas manifestações decorrentes da leitura de poesia vivida pelo estético, 

reafirmamos a necessidade de conhecimento dessas potencialidades da literatura para que sejam 

estabelecidas relações entre o texto e o leitor. Para tanto, o pedagogo como profissional 

responsável pela inserção da criança no mundo da leitura precisa ter esses conhecimentos para 

tornar-se mediador, ao mesmo tempo em que ele próprio precisa ser leitor de poesia.  

 

Antologia poética: mãos, mente e sensibilidade  

 

Embevecidos pela poesia e acreditando nas contribuições que ela promove no ser 

humano, o curso de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

apresenta em sua grade curricular a disciplina Teoria e Prática da Literatura I, cuja ementa 

contempla o estudo da poesia na formação do leitor. Pensando nisso, a professora titular Marly 

Amarilha, em sua trajetória como pesquisadora da interface Educação e Literatura, se propõe a 

utilizar-se dos argumentos já citados nesse texto para trazer pra sala de aula a leitura de poesia.  

A partir de objetivos previamente planejados e organizados, uma parte da disciplina se 

destina ao estudo desse gênero e como produto final, a construção de uma antologia poética.  

A principal ideia é fomentar o conhecimento e o gosto pela poesia a partir da experiência 

estética, no caso dessa disciplina, os graduandos se fundamentam teoricamente e em seguida 

são convidados a experimenta-la por meio da antologia, construída por eles próprios e 

apresentadas em forma de sarau no final do semestre. 

A construção da antologia envolve a pesquisa como principal atividade, em que os 

graduandos fazem leitura de poesia em diversas fontes, das quais selecionam uma média de dez 
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poemas para compor o livro. A construção é feita artesanalmente, estimulando a criatividade e 

a sensibilidade para com a literatura. Assim, o retorno dessa atividade gera em nós um profundo 

sentimento de responsabilidade para com a formação leitora dos graduandos para se tornarem 

professores leitores. Vejamos exemplos de antologias construídas pelos graduandos. 

 

 

Imagem 01e 02: Antologias poéticas construídas pelos graduandos de pedagogia – Fonte: Arquivos da autora 

 

É perceptível o cuidado, a organização técnica no que diz respeito a formatação de um 

livro com todos os elementos: capa, ficha catalográfica, sumário, apresentação, organização dos 

poema e referências. Todos esses elementos foram discutidos em sala de aula para aprofundar 

os conhecimentos acerca do objeto livro. Além disso, os graduandos usaram a criatividade para 

construir artesanalmente seus livros, muitos deles feitos com material reciclável, cada um com 

um tema diferente, selecionado por cada graduando de acordo com o gosto.  

Como atividade formativa em que se desenvolve dentro e fora da sala de aula, os 

graduandos se permitiram encantar-se pela poesia e pelo prazer explicito em cada antologia. 

Sobre esse prazer diante do texto literário, Barthes (2013) comenta que o “o prazer do texto é 

esse momento em que meu corpo vai seguir suas próprias ideias [...]”, e nesse tecer de ideias, 

os graduandos foram compreendendo o sentido de que há descobertas de vida pela literatura 

que só podem ser sentidas e não ousamos explicar, afinal, “[... uma educação para o literário, 

para a poesia, deve supor uma mudança de percepção sobre o mundo, sobre si e sobre a 

linguagem” (AMARILHA, 2014, p. 100).  

Com a repercussão desse trabalho, as docentes assistidas Sayonara Fernandes e Emauela 

Medeiros, que estavam vivenciando o processo formativo dos graduandos resolveram ampliar 

os resultados das antologias a partir de Sarau Poético, e na compreensão da poesia como um 

voo necessário ao homem, o poeta Manoel de Barros foi homenageado, intitulando o evento de 

poesia é voar fora da asa, uma de suas compreensões mais criativas sobre o gênero. 

O evento foi organizado com a participação dos graduandos, com leituras de poemas, 

muitos deles inéditos, produzidos por eles próprios. Música, danças populares e um misto de 

poesia nos encantamentos de uma experiência estética vivida por todos os envolvidos.  

A formação em literatura vivenciada por esses graduandos intensifica a luta por uma 

formação em literatura nos cursos de formação de professores sob uma perspectiva pela 

conquista, pelo prazer, e não somente pela imposição metódica. Além disso, a formação de 

repertório é essencial para a atuação docente na formação de novos leitores (AMARILHA, 

2010). Nesta experiência os graduandos revelaram descobertas de poemas, autores, 

demonstrando interesse, surpresa, dentre outros sentimentos que foram sendo desvelados ao 

longo do trabalho. Muitos afirmaram não ter tido o contato com o gênero durante a formação 

educacional básica, e sentiram essa lacuna durante a construção da antologia.  
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Amarilha (20124, p. 100) comenta sobre esse fato ao afirmar que, “na academia, nossas 

experiências estão sob permanente vigilância intelectual, daí a dificuldade em driblar essa 

lógica do sistema e permitir a fluência da experiência estética”. Nesse sentido, as provocações 

feitas aos graduandos lhes permitiram construir um novo sentido para com a poesia, deixando-

os vivenciar essa experiência por meio da descoberta da sensibilidade, da capacidade criativa 

ao experimentar a leitura de poesia dentro e fora da sala de aula da universidade.  

As imagens demonstram a participação ativa dos graduandos ao apresentarem suas 

antologias poéticas para a comunidade acadêmica. Momento de encontro com o texto que 

ultrapassava a leitura superficial para adentrar-se no íntimo de cada leitor no ritmo pulsante da 

poesia manifestada em cada uma das apresentações.  

 

 

Imagem 03 e 04: Apresentação das antologias pelos graduandos – Fonte: Arquivos da autora 

 

Fios tecidos em possíveis (in) conclusões  

 

É preciso lançar novas formas de ensino e aprendizagem para conquistar o sujeito que 

aprende para que ele se encontre e se faça protagonista da própria história por meio da recepção 

do texto literário. Falar de poesia é transcender as paredes da sala de aula rumo a um lugar que 

ainda não se sabe como chega, mas que é possível se ser alcançado por voos proporcionados 

pela experiência estética. A literatura, nesse contexto, forma para desvelar a vida, reinventa-la.  

Tecer poesia na formação do pedagogo é criar caminhos para uma atuação docente 

comprometida com a formação de leitores de literatura em espaços escolares, uma vez que a 

formação inicial tem a função de apresentar teórico e metodologicamente todos os eixos 

formativos para a docência em diversos níveis de ensino. No entanto, é preciso experimentar, 

gostar e vivenciar a leitura literária para se apropriar de suas potencialidades formativas. Não 

basta ler poesia, tem que viver a leitura de literária na sua infinidade de sentidos e saberes. Eis 

a mágica que ainda parece desconhecida pelos envolvidos no processo formativo.  

A proposta descrita neste trabalho vem evidenciar a necessidade de ampliar as discussões 

sobre a interface Educação e Literatura no espaço da universidade, uma vez que a literatura faz 

parte da formação dos professores para atuarem na disseminação não só da poesia, mas todos 

os tipos de literatura, além disso é preciso ampliar o conhecimento em torno dessa arte, 

tornando-a presente na vida e não apenas no contexto da escola ou da universidade, como 

muitos graduandos afirmaram, a literatura ganha espaço para quem se dispõe a vive-la.  

A poesia destaca-se por conduzir o leitor a viver a experiência dos sentidos quando o 

mesmo se apropria da leitura e ou da escuta das palavras com sensibilidade, com intensidade e 

desejos. Desvelar condições para que o leitor seja tocado pelas palavras e nessa variação de 

sentidos, permitir-se avançar para novos horizontes de saberes, inserir poesia na formação de 

qualquer sujeito é uma forma de devolver a descoberta da vida e se próprio.  
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Portanto, o trabalho com a literatura na formação do pedagogo é essencial para que a 

escola percorra novos caminhos para formar leitores que sejam estimulados a viver 

esteticamente a experiência da leitura de poesia.  
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A HISTÓRIA DE LINO E OS DESDOBRAMENTOS COM A PERDA 

 

Gabriella Santos Ramalho1 

Gisele Maria Costa Souza2 

 

Este trabalho é o recorte de uma pesquisa maior com o objetivo de conhecer os livros 

infantis que abordam a morte como tema em uma biblioteca pública da educação infantil. Neste 

contexto, selecionamos o eixo lembranças e inquietações com o livro Lino para refletir sobre a 

temática e suas implicações na compreensão da criança, professor/a e familiares. 

A importância do tema surge diante da relação do ser humano com a morte, durante o 

período medieval, morrer era visto como algo cotidiano e as crianças também participavam dos 

rituais fúnebres da população pois eram situações nas quais todo o povo estava presente 

(AZEVEDO, 1999). Nos dias de hoje a morte tornou-se algo estranho, assustador e vivemos 

como se o morrer não existisse, em uma falsa realidade de imortalidade. Diante da morte, nos 

paralisamos, nos angustiamos e sentimos medo, este sentimento faz com que a vejamos sempre 

como uma possibilidade para o outro, nunca para nós mesmos (ROSA, 1997). 

Segundo Elias (2001), o corpo e a morte eram aspectos públicos e cotidianos e a presença 

da criança nesses momentos era vista como comum. Contudo, uma série de mudanças no 

contexto social, cultural, econômico, histórico e científico alterou essa realidade. Deixamos de 

ver a criança como um pequeno adulto e passamos a vê-la como um ser com aspectos 

cognitivos, emocionais, intelectuais e sociais distintos do adulto e, desse modo, separamos as 

experiências do adulto das infantis (AZEVEDO, 1999).  

Essa divisão culminou na reorganização do ensino e sistema educacional. Os livros 

passaram por diversas modificações até chegar a uma liberdade de escrita e criatividade de 

temas vistos em nossos dias. Para Azevedo (1999), não há uma escrita exclusiva para a criança, 

mas uma literatura a respeito de crianças, com obras clássicas e contemporâneas, que atraem 

este público. A criança entende sobre os fatos ocorridos à sua volta e sente a presença do luto 

ou a falta de alguém, mesmo sem compreender como se dá essa relação.  

É importante dialogar com o público infantil a temática da morte, mas é necessário 

entender o processo de compreensão da criança, de acordo com os estágios de desenvolvimento 

infantil. Conforme descreve Kovács (1992), em alguns períodos a criança vê com dificuldade 

a diferença entre a vida e a morte, pois, de acordo com sua percepção, pode entender a morte 

como cessação de funções vitais ou como reversível, portanto a sensibilidade e a interação são 

essenciais. Para este diálogo, os livros infantis colocam-se como uma ferramenta de grande 

valor.  

Diante disso, o polêmico e o trágico, como a morte, passou a ser tema dos livros infantis. 

Para Davila e Souza (2013), há um desenvolvimento do senso crítico do leitor quando se depara 

com temas polêmicos, pois a organização deste tipo de texto tende a mudar a forma como a 

criança vê o mundo à sua volta e altera de modo profundo sua percepção. Segundo as autoras, 

ler está diretamente ligado a expectativas e experiências. Assim, temas como racismo, 

diferenças, diversidade, violência e morte precisam ser tratados em sala de aula, a fim de 

promover conversas, reflexões e formar a criticidade da criança, para tal, a equipe docente 

precisa desenvolver uma leitura crítica e com equilíbrio. 

No livro Lino, o autor e ilustrador Neves (2011), aborda as lembranças e inquietações 

trazidas com a experiência do desaparecimento e do vazio deixado pelo outro, aqui interpretado 

como a morte. Neves relata essa temática a partir dos brinquedos e da fantasia. O personagem 
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principal desta obra é Lino, um brinquedo que sofre com o sumiço de sua amiga coelha chamada 

Lua, também brinquedo. A história inicia-se em uma loja de brinquedos e relata todo o 

sofrimento e angústia de Lino ao sentir a falta de sua amiga. O personagem procura-a em todos 

os lugares, sem encontrá-la. Ao perguntar para os outros brinquedos sobre Lua, estes dizem que 

desaparecer de modo repentino e sem explicação, era comum ali.  

Vê-se a aflição expressa no personagem ao mencionar a saudade das risadas de sua amiga, 

o tempo que passavam juntos e a forma como a barriga de Lua brilhava. O enredo do livro 

ganha um novo rumo quando Lino é colocado em uma caixa e pensa se irá desaparecer também, 

assim como Lua.  

Porém, ao sair da caixa, o personagem está em uma casa nova e conhece uma menina 

chamada Estrela. Com o tempo, Lino começou a se alegrar com a garota, em uma ocasião, 

Estrela chama Lino para ver a lua e o brinquedo se emociona ao imaginar que depois de tanto 

tempo, reencontrará sua amiga. Então, a menina abre a janela de seu quarto e mostra a lua no 

céu, o satélite natural. Ao ver a lua brilhar, Lino lembra-se da barriga brilhante de sua amiga e 

se enche de alegria mesmo ao vê-la muito distante. A partir de então, Lino observa Lua todas 

as noites ao olhar pela janela.  

Nessa história, a presença marcante dos sentimentos e das lembranças de Lino cobertas 

de emoção, de saudades e do sentimento de ausência de Lua provocam grande angústia. Este 

sofrimento diante da perda é expressado por Luft (2012) quando descreve: 

  
Quando morre alguém que a gente ama, seja amigo, amado, alguém da família, 

todo o resto diminui, fica encoberto por um nevoeiro, tudo para. O mundo é 

pura sombra, o planeta não gira, e se gira não interessa. Estamos petrificados 

no choque, na dor, na inconformidade, às vezes na autocompaixão (LUFT, 

2012, p. 24).  

 

Nas palavras de Luft (2012), era como se os dias estivessem parados e sem importância. 

Estes pensamentos dizem respeito aos sentimentos intensos vividos no momento do luto pois 

“não há nada que nos traga mais desgosto e aflição do que a morte” (ROSA, 1997, p. 1). Diante 

da ausência, Lino fica profundamente triste, 

 
Uma das principais funções da tristeza é a de propiciar um ajustamento a uma 

grande perda, como a morte de alguém ou uma decepção significativa. A 

tristeza acarreta uma perda de energia e de entusiasmo pelas atividades da 

vida, em particular por diversões e prazeres (GOLEMAN, 2011, p. 66-67). 

  

Assim, a tristeza vivenciada pelo brinquedo representa nossa tristeza diante do luto, a 

falta de prazer no mundo exterior, um sofrimento interno sentido na perda de alguém querido. 

Tal sentimento é marca de um processo de luto, a reação diante da falta daquele(a) que se ama. 

O livro não traz a morte de modo direto, explícito, mas descreve um desaparecer, “uma sensação 

de ‘ausência presente’, de algo ter escorregado de nossas mãos para se despedaçar no chão” 

(ROSA, 1997, p. 7). Além disso, Carneiro e Silva (2012) descrevem o morrer como um ocultar-

se e o fim do contato com aquele que morreu intensifica a dor da perda. O ocultar-se da história 

de Lino refere-se a esta vivência humana, na qual a morte surge de modo inesperado e se instala 

como um desaparecer. 

A apresentação da morte neste livro diz respeito a todo um processo de diálogo do tema 

com o público infantil, pois leva em consideração a sensibilidade, os aspectos emocionais e a 

compreensão da criança. É importante priorizar a verdade e sinceridade no que se refere ao 
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assunto, em algum momento, a criança vivenciará a perda e a ausência do outro e precisará lidar 

com este cenário (SARAT, 2001).  

Com o passar do tempo, Lino se alegra e brinca com a menina Estrela. Nesta passagem, 

observamos o processo de elaboração do luto e a ressignificação da vida. Se antes, Lino sentia 

profunda tristeza e via os dias sem fim, agora o brinquedo passa a se divertir e ser feliz 

novamente. Este processo ocorre com a expressão do sentimento e verbalização, por isso, é um 

desafio emocional e cognitivo, com necessidade de amparo e cuidado (FRANCO E 

MAZZORA, 2007).  

Quando o autor traz o nome do brinquedo como Lua, faz um jogo de palavras entre esta 

e a lua no céu e, assim, brinca com o leitor e confunde o próprio personagem Lino com muitas 

lembranças e emoções. A importância deste momento do livro se dá no fato de que, muitas 

vezes a morte é narrada para a criança com omissões e fantasias e isso dificulta a compreensão. 

No livro, o autor não diz que Lino viu sua amiga após o seu desaparecimento, mas sim, por suas 

memórias e sentimentos, pensou tê-la reconhecido no céu e se conforma, mesmo que seja 

distante (SARAT, 2001).  

Uma série de lembranças despertadas em Lino ao ouvir a palavra “lua” se explica na fala 

de Elias (2001, p. 77) quando descreve a morte como “o fim de uma pessoa, o que sobrevive é 

o que permanece nas memórias alheias”. Ainda que a vida seja finita e haja o fim de um contato, 

as lembranças são eternas. Sobre isso, Vendruscolo (2005, p. 26) referencia Alves (1998), e 

sustenta: “... O que a memória ama fica eterno. Eternidade não é o sem fim. Eternidade é o 

tempo quando o longe fica perto. ”  

A presença do inanimado traz o fantástico, o diferente e o criativo para a obra, Corso 

(2006) acredita ser mais um atrativo da obra pois é aberta a inovações e se identifica com as 

mais diferentes e extravagantes histórias e personagens. Diante disso, a criança procura pelo 

misterioso e ativa o medo, com as aventuras nas quais poderá enfrentar tal emoção. De acordo 

com os autores, o público infantil gosta da riqueza e subjetividade do livro, ainda que a geração 

se encontre imersa no mundo dos videogames e computadores 

A ilustração ganhou um grande papel nos livros infantis, visto que não são meros 

enfeites para a obra, mas dialogam e complementam a história. A presença da ilustração 

pode modificar a mensagem, o imaginário e seu significado, além de ajudar a criança a 

entender o texto e ampliar suas percepções (AZEVEDO, 1998). Neste sentido, Salisbury e 

Styles (2013) sustentam que o livro ilustrado estimula a imaginação de todos e oferece um 

pensar, independentemente da faixa etária. A criança é capaz de compreender a união entre 

a palavra e a imagem com habilidade de enxergar a mensagem dos desenhos, e, assim 

perceber a simbologia. Ainda que não compreenda metáforas visuais, pode reconhecer a 

tristeza nos desenhos e o significado das nuances na escolha das cores, nas expressões 

corporais. A imagem tem a capacidade de estimular a criatividade e a imaginação, de tal 

maneira que se coloca como um transmissor de ideias e pensamentos, sem perder a 

simplicidade, pode ser compreendida até por pessoas que não desenvolveram a escrita e 

leitura (FREITAS, 2007). 

A importância de se abordar tal tema está em dar um espaço para a criança pensar, 

compartilhar e compreender a morte em sua volta a todo instante, seja real ou simbólica, e, a 

partir deste momento estar melhor amparada para vivenciar situações de morte. Com pessoas 

preparadas para essa discussão, a criança poderá enfrentar melhor as perdas e angústias, 

elaborar seu processo de luto e compreender a morte como uma etapa da vida. O morrer nos 

aflige, já que toca nossas fragilidades, mas evitá-lo causa prejuízos, pois afastamos um assunto 

que se coloca presente e emergente acolhimento (PAIVA, 2011). 
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OS DESAFIOS DE OUVIR AS CRIANÇAS: O USO DA FOTOGRAFIA COMO 

UMA POSSIBILIDADE 

 

Priscila Domingues de Azevedo Ramalho1 

 

Abrir o ângulo, fechar o foco sobre a vida 

Transcender […] 

Sair do cético, encontroar um beco sem saída 

Transcender […]. 

Gilberto Gil – Lente do Amor 

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa com crianças e os desafios da escuta de suas falas 

e a compreensão de suas produções e interações. Buscou-se valorizar a experiência da criança 

com a câmera fotográfica digital.  

A proposta pedagógica visou ouvir as crianças, já que a consideramos como capazes de agir 

e expor aquilo que pensam (FARIA, 2009). Neste sentido, a fotografia foi utilizada como recurso 

metodológico visando dar luz às representações das crianças sobre sua compreensão de mundo. 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2015, com treze crianças de dois e três 

anos de idade da Unidade de Atendimento à Criança – UAC, localizada no interior da 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, campus São Carlos/SP. A proposta foi perceber 

como as crianças registram os espaços, objetos e pessoas que habitam a Instituição de Educação 

Infantil que frequentam.  

 

Fundamentação teórica 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI 

(BRASIL, 2010) as propostas pedagógicas de Educação devem respeitar os princípios éticos, 

políticos e estéticos (da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão 

nas diferentes manifestações artísticas e culturais). Além desses princípios, as DCNEI propõem 

também que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil 

devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira e garantir várias experiências, 

dentre elas, possibilitar “a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos” (BRASIL, 2010, p. 27). 

Deste modo, utilizar a fotografia na Educação Infantil é fundamental para contribuir para 

o desenvolvimento integral da criança, tendo-a como forma de expressão e criação. 

A perspectiva de criança aqui abordada rompe com a linearidade do olhar que engessa a 

imagem das crianças como incapazes, ingênuas e incompletas, e enxerga a criança como 

potente para pensar, criar, desejar, experimentar e produzir cultura. Faria (2005, p. 1027) afirma 

que “a criança é um ser humano competente, capaz de múltiplas relações, portador de história, 

produzido e produtor de cultura, e assim é sujeito de direitos”; por isso, ela é capaz de investigar, 

descobrir coisas, conhecer o mundo e aprender. 

Assim, não podemos ter medo de dar às crianças a possibilidade de lidar com os aparatos 

tecnológicos, muitas famílias podem não permitir que as crianças de 2 e 3 anos fotografem, pois 

podem estragar a câmera fotográfica, mas as instituições de Educação Infantil devem oportunizar 

tais experiências e vivências com a fotografia e acreditar que as crianças são capazes.  
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Martins Filho (2010) aponta a fotografia como a possibilidade de ver e rever a cena, os 

personagens e o contexto, o que aguça a memória, a imaginação, a criação e a reconstituição da 

própria história vivida, pelas imagens e nas imagens. [...] A fotografia mostra sempre o passado lido 

aos olhos do presente, embora já não seja o mesmo passado, mas sua leitura ressignificada (p. 11). 

 

Metodologia 

 

A professora-pesquisadora da turma tinha a prática de fotografar diariamente as crianças 

durante a rotina da Educação Infantil, com isso, as crianças começaram a se interessar pela 

câmera fotográfica, e pautada na escuta das crianças e atentando para os seus interesses, 

pudemos desenvolver o projeto “Fotógrafo do dia” com as crianças de 2 a 3 anos de idade. 

O trabalho foi realizado em etapas a partir da proposta metodológica de Luttrell (2010): 

I Picture Taking (tirando fotos); II Picture Viewing (visualizando as fotos); III Picture Analasys 

(análise dos dados capturados). 

A câmera fotográfica digital, emprestada pela professora, permitir que cada criança fosse 

o fotógrafo do dia. As fotografias feitas por cada criança registraram o cotidiano a partir de sua 

perspectiva (1 Picture Taking). Sutilezas pouco exploradas e conhecidas por todos foram 

registradas, como por exemplo: a janela da sala, o grão de areia do parque (Figura 1), fotos 

tiradas geralmente dos pés e do chão, focalizando bem próximo o objeto a ser fotografado.  

 

 

Figura 01: Fotografia de Davi - 3 anos e 4 meses – título da foto: Areia do chão do parque - Data: 21/08/15 

 

Num segundo momento, as fotos foram projetadas no data show para as crianças e consensos 

e dissensos apareceram nas falas delas (II Picture Viewing). Enquanto algumas achavam que o 

verde e o preto da foto era uma massinha de modelar, outras achavam que era um peixe.  

 

 

Figura 02: Fotografia de Lucca – 3 anos e 2 meses – título da foto: “peixe preto” – data: 17/08/15 
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Em rodas da conversa, as crianças falaram sobre suas produções, dos colegas, as 

possibilidades de autoria e explicações sobre os contextos das imagens produzidas (III Picture 

Analasys), que resultou nas nomeações e negociações sobre o título final da foto e as fotografias 

que seriam reveladas para a exposição que ocorreu no saguão da UAC.  

As trezes crianças fizeram mais de 460 fotos, mas somente 18 receberam título e foram 

escolhidas pelas crianças para serem reveladas para a exposição. 

 

 

Figura 03: Fotografia de João Renato – 2 anos e 10 meses - Título da foto: O escuro do dedo do João – Data: 20/08/15 

 

Desta forma, percebemos a partir de Luttrell (2010, p. 231) que a narrativa é um discurso 

constituído por muitas vozes e os significados produzidos, compartilhados, contestados e atribuídos 

de acordo com cada experiência. Os pontos de vistas das crianças sobre uma fotografia nem sempre 

são os mesmos, nem sempre falam com a coerência de uma fala adulta, mas ainda assim tem o valor 

do diálogo, promovendo espaço para autoria e pertencimento cultural. 

 

Discussão dos dados 

 

A partir dessa pesquisa sobre a própria prática, a professora-pesquisadora, autora desse 

texto, percebeu que as crianças buscaram o conhecimento de mundo a partir da imaginação, 

poética, fantasia e sensibilidade conduzidas pelas lentes fotográficas que revelaram o contexto 

da Educação Infantil em que vivem. 

As crianças foram vistas como ser poético, pois foi oferecido a elas possibilidades de ver 

as coisas muito além do olhar do adulto. Com certeza, as fotografias das crianças mostraram 

uma geografia da UAC que os adultos não conseguiriam perceber sozinhos.  

O lugar da incapacidade, geralmente atribuído às crianças, abriu espaço para a 

potencialidade que cada uma delas demonstrou com a máquina fotográfica nas mãos. Não 

procuramos exímios fotógrafos, não primamos pela técnica e sim pela estética, procuramos ver 

o que os nossos olhos não alcançam, entender o que as palavras não conseguem expressar. 

As crianças aprenderam a utilizar a câmera fotográfica sozinhas, poucas tinham tido a 

experiência de fotografar, a única instrução que foi dada ao entregar as câmeras foi: “Aqui liga 

e aqui desliga”. Não tinha nenhuma instrução de zoom, não tinha nenhuma instrução técnica. 

Além disso, a orientação sobre o cuidado com a câmera também foi importante, não deixar 

entrar areia na lente da câmera ou deixar cair no chão, por conta disso, amarramos um elástico 

na alça da câmera para as crianças colocarem no pescoço, já que a criança ficava com a câmera 

por quase quatro horas. 



OS DESAFIOS DE OUVIR AS CRIANÇAS: O USO DA FOTOGRAFIA COMO UMA POSSIBILIDADE 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1085-1089, SET.DEZ.2016 1088 

Percebemos que a fotografia é muito mais do que uma imagem congelada, enquanto as 

crianças fotografavam, a vida pulsava, e a sua autonomia de fotografar o que desejavam revelou 

as riquezas do espaço coletivo de educação que convivem. 

Os títulos das fotografias revelaram o mundo das singularidades, das diferenças, da 

heterogeneidade, da não universalidade, do processo criativo desprovido da lógica linear, o 

“Peixe preto”, “O escuro do dedo do João”, a “Areia do chão do parque”, dentre outros títulos, 

foram resultado de muita negociação e interpretação entre as crianças, onde não existia o certo 

e errado, o feio e o bonito, a foto desfocada, tremida ou a muito focada, tudo era visto do ponto 

de vista da arte e com a mediação da professora-pesquisadora as crianças faziam o exercício de 

não julgarem a foto e sim sentirem o que ela tinha a nos dizer a partir da sensibilidade, 

imaginação e fantasia.  

  

Considerações finais 

 

Este trabalho pôde ampliar a leitura a partir da arte, as crianças experimentaram uma 

forma de articular a dimensão lúdica e a dimensão estética. Percebemos que a câmera 

fotográfica possibilitou realizar imagens que colaboram com as nossas capacidades de olhar a 

partir de pontos de vistas alternativos.  

O projeto permitiu que as crianças tomassem decisões, levando em conta regras, valores, 

sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro (LEITE, 2015), o que podemos dizer 

que, possibilitou o protagonismo infantil, dando luz às suas representações, a partir das suas 

compreensões de mundo.  

Os resultados deste trabalho indicam a necessidade de se pensar a formação de 

professores, inicial e continuada, e discutir com os profissionais da educação a importância de 

inserir a tecnologia no cotidiano da Educação Infantil, onde as crianças possam ser 

protagonistas e se desenvolverem a partir das diferentes linguagens. 
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ALFABETIZAÇÃO: NA BUSCA DO (IM)POSSÍVEL E NA DEFESA DA 

ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE 

 

Patrícia Maria Guarnieri Ramos1 

 

Abordo este objeto de estudo - investigação da alfabetização nas séries iniciais do ensino 

fundamental na escola pública - fundamentada no método materialista histórico-dialético. Para 

isso, busco subsídios na Psicologia Histórico-cultural acerca da linguagem, da cultura, da 

aprendizagem e do desenvolvimento humano e, no campo da Pedagogia, na obra de Dermeval 

Saviani (2008; 2013). Articulo, com esses estudos, a contribuição de Maria do Rosário Longo 

Mortatti em relação à história da alfabetização no Brasil e sobre o direito do aluno da escola 

pública de ser alfabetizado. 

Tais pressupostos indicam caminhos para uma revisão crítica sobre o ensino na escola 

pública e, assim, vislumbro a possibilidade de novas práticas pedagógicas para o ensino da 

linguagem escrita. Como afirma Mortatti, “a escola é o espaço por excelência, hoje, para se 

efetivarem as relações de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita” (2010, p. 146). 

Os dados estatísticos apresentados pelo IBGE trazem como resultado um avanço 

significativo na queda do número de brasileiros analfabetos. Do último censo, a porcentagem 

da população analfabeta com 15 anos ou mais na Região Norte é de 3,6%, no Nordeste, de 

7,0%, no Sudeste, de 3,2%, na Região Sul, de 2,5% e na região Centro-oeste, de 3,6% (IBGE, 

2015). Ainda que considerado como um avanço, essa porcentagem transformada em números 

reais significa que muitos cidadãos brasileiros ainda não são leitores e escritores da língua 

portuguesa, a língua oficial do nosso país. Esses brasileiros representam a classe trabalhadora, 

pobre, negra, enfim, marginalizada; população que, historicamente, vem sofrendo a exclusão 

de um sistema de produção capitalista que se alimenta da exploração do ser humano e da sua 

crescente desumanização. 

Ainda sobre os dados estatísticos, encontram-se também disponíveis no site do IBGE 

gráficos sobre índices de analfabetismo funcional. Segundo este instituto, o termo 

analfabetismo funcional expressa “o domínio de habilidade em leitura, escrita, cálculo e 

ciências, em correspondência a uma escolaridade mínima de quatro séries completas”. Os 

resultados encontrados sobre o índice de analfabetismo funcional são os seguintes: região 

Sudeste: 18,1%, Sul, 18,6%, Centro-oeste, 22,0%, Norte, 29,1% e Nordeste, 34,6% (IBGE, 

2016). Estes dados representam os cidadãos com 15 anos ou mais que deixaram de frequentar 

a escola, não concluíram o primeiro ciclo de escolarização do Ensino Fundamental e que 

apresentam desempenho insatisfatório no uso das habilidades de leitura e escrita. De certo, 

pessoas que se encontram desprovidas também de outros direitos como: moradia, saúde, 

trabalho, alimentação, etc. Aparecem também associado ao termo os resultados das avaliações 

nacionais e internacionais que visam identificar as habilidades de leitura e escrita dos alunos 

nas escolas públicas. Este modo de compreender o analfabetismo funcional vai além do fato da 

não frequência à escola ou do não cumprimento de, no mínimo, quatro anos de escolaridade, 

trata-se do déficit desta habilidade nos alunos que estão na escola. 

Nesse sentido, o estudo compromete-se com a discussão teórico-metodológica a partir 

das determinações históricas sobre a alfabetização e do impacto dessas na formação de 

professores. Objetiva a defesa de um processo escolar, sistematizado e intencional, para ensinar 

a linguagem escrita, sem prescindir de uma perspectiva teórico-metodológica, visando 

                                                           
1 UNIMEP, Piracicaba, SP. E-mail: psicopmgr@gmail.com. 
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sequências planejadas e organizadas para que o professor ensine e o aluno aprenda. 

(MORTATTI, 2009).  

 

Os pressupostos da Psicologia Histórico-cultural: a linguagem escrita como função 

psicológica superior 

 

Nos aportes epistemológicos da Psicologia Histórico-cultural encontro a linguagem como 

meio mais importante para o desenvolvimento da consciência humana; responsável pelo 

aprimoramento das funções psicológicas superiores, como: percepção, atenção, memória, 

imaginação, pensamento abstrato e também as vivências emocionais. Funções que possibilitam 

ao homem a superação da experiência imediata, isto é, a linguagem é um instrumento que 

possibilita a interiorização de comportamentos sem necessariamente submeter-se aos esquemas 

de reforçamento condicionado de comportamento. Na história da filogênese humana, a 

linguagem tem a função originária de nomear objetos e orientar ações, que vem da necessidade 

que o homem elaborou em transmitir o conhecimento produzido na organização do trabalho 

conjunto. Sendo assim, a linguagem e a linguagem escrita são as principais formas de 

assimilação da experiência acumulada pela humanidade (LURIA, 1991). 

Outro pressuposto importante desta Psicologia está em Leontiev (1978), quando afirma 

que a evolução humana continua a se desenvolver, mas que o mecanismo que engendra essa 

evolução não é determinado pelas heranças biológicas e, sim, pelo novo mecanismo criado pelo 

homem: a cultura. Para Leontiev, os fenômenos da cultura material e intelectual representam 

os mecanismos que fazem a passagem evolutiva das gerações. Desse modo, toda geração 

começa em um mundo de objetos e fenômenos intelectuais criados pelas gerações precedentes. 

Podemos concluir que, para um individuo humano se tornar um indivíduo da sua espécie, não 

basta nascer; para ser um representante da espécie humana é necessário adquirir o que foi 

alcançado no decurso histórico da sociedade humana, é preciso se tornar um homem. Nesse 

sentido, as diferenças entre esses humanos não podem ser compreendidas como individuais. 

Leontiev afirma que são as diferenças econômicas, portanto, a divisão social do trabalho, que 

produzem as diferenças entre os indivíduos humanos (LEONTIEV, 1978). 

Vigotski (2000), em seus estudos, critica o modo como a Psicologia de sua época 

analisava o desenvolvimento e a aprendizagem por não compreender e, portanto, isolar as 

relações entre tais funções. Para o autor, prova disto são os testes tradicionais de inteligência 

que verificam apenas os níveis efetivos de desenvolvimento, ou seja, aquilo que a criança faz 

autonomamente. Para pensar sobre o desenvolvimento, urge pensá-lo pelo menos em dois 

níveis: o efetivo e aquele que está em vias de se efetivar. Esse pressuposto muda 

significativamente os paradigmas sobre as concepções de desenvolvimento e aprendizagem, o 

que uma criança pode fazer hoje, com o auxilio, é o que ela poderá fazer amanhã por si só. 

(VIGOTKI, 2000).  

O ensino realmente eficaz é aquele que se adianta à aprendizagem, pois é esta que baliza 

o desenvolvimento iminente da criança. Conclui que “o processo de desenvolvimento não 

coincide com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, 

que cria a área de desenvolvimento potencial” (VIGOTKI, 2014, p. 115). 

A partir dessa reformulação metodológica para a investigação das funções psicológicas 

superiores, pode-se compreender a concepção sobre a lei geral que fundamenta a origem de 

todas as funções psicológicas superiores: 

 
Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso 

do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas 
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atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas: a segunda, nas 

atividades individuais, como propriedades internas do pensamento da criança, 

ou seja, como funções intrapsíquicas (VIGOTSKI, 2014, p. 114). 

 

Ao adotar a Psicologia de Vigotski, ou seja, o pressuposto da gênese social do 

desenvolvimento cultural, busca-se compreender o fenômeno da linguagem escrita como 

necessariamente aprendida graças ao ensino, de modo que caminhe na direção de proporcionar 

à criança uma relação vertical. O domínio da linguagem não é repertório que ela domine pela 

experiência imediata, precisa ser ensinada para que se torne um recurso do psiquismo. 

 

O caminho de investigação da realidade 

 

Como fonte de dados e de interpretação da realidade tem-se analisado o documento do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), considerando que esse é, 

recentemente, um instrumento proposto pelo Estado para orientação e encaminhamento das 

questões relativas à alfabetização na escola pública. Como forma de abordar o documento, 

aproximei-me da metodologia formulada por Mortatti: “análise de configuração textual” (2000, 

p. 31).  

Mesmo com o estudo ainda em andamento, é possível afirmar que a concepção de ensino 

da leitura e da escrita proposta pelo Pacto permanece construtivista. A base epistemológica 

presente nos referenciais apresentados pelos autores é a da Psicologia Cognitivista e a 

psicogênese da linguagem escrita de Emilia Ferreiro ainda é a direção posta para o ensino e a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Ainda que considerados todos os estudos críticos 

desenvolvidos sobre o construtivismo, tais como: Geraldi, (2006), Smolka (1988), Mortatti 

(2000), Duarte (2001), Martins e Marsiglia (2015), o presente trabalho conclui que as bases 

epistemológicas e metodológicas do PNAIC permanecem construtivistas. Mesmo que tragam a 

concepção de letramento como uma prioridade, percebe-se um letramento com base na 

psicogênese da linguagem escrita e, portanto, de fundamentação construtivista.  

Concluímos, com os autores acima citados, que, para além de uma opção epistemológica, 

o construtivismo representa e se alia às políticas públicas para a educação, pois servem às 

concepções neoliberais de Estado e à sustentabilidade do sistema capitalista mundializado e 

financeiro. 

Fortalecendo o contexto contra-hegemônico, esta pesquisa assume o pressuposto da 

Psicologia Histórico-cultural e da Pedagogia Histórico-crítica, encontrando, nesta articulação, 

uma proposta que reconhece a escola como lugar de luta contra a seletividade e a discriminação 

(SAVIANI, 2013). Com Mortatti (2013), problematiza-se o quanto, historicamente, se tem 

produzido um silenciamento da discussão sobre a compreensão do conceito de alfabetização no 

Brasil. O quanto esse silenciamento está em consonância com o modelo neoliberal de Estado 

que dita modelos de ensino sustentados pelos resultados das avaliações nacionais e 

internacionais; que forçam os alunos a se adequarem às tais habilidades e competências de 

leituras que não necessariamente correspondem à linguagem escrita com vistas a se 

desenvolverem como funções psicológicas superiores. 

 

Considerações finais: as políticas para a alfabetização na escola pública 

 

A abordagem ao objeto de estudo quando apoiada nesses subsídios teóricos e 

metodológicos evidencia um cenário em que a alfabetização tem sido objeto de uma política 

pública hegemônica da concepção construtivista. Encontra-se, em Mortatti (2000), a afirmação 
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de que esta origina o quarto momento da alfabetização no Brasil - desde meados da década de 

1980 até o atual momento – e que tal concepção trouxe o fim da discussão metodológica em 

alfabetização. Com relação à formação de professores, intensifica o modelo de formação 

continuada do professor como mediador, não dos conhecimentos, mas sim, de políticas 

públicas. 

Esta pesquisa pretende somar força com outros pesquisadores que, mesmo diante de uma 

visão de mundo adaptativa, que visa responder a demandas imediatas do cotidiano - como 

expressa o documento do PNAIC ao objetivar fazer uso social da leitura e da escrita - intenta 

uma visão contra-hegemônica, garantindo o direito das gerações pela socialização e reflexão 

dos conhecimentos historicamente produzidos e acumulados pela humanidade. 
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O USO DO GÊNERO TIRINHAS NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO: 

CONSTRUINDO A COMPETÊNCIA LEITORA 

 

Valéria Barbosa de Resende1 

Tássia Teixeira2 

 

Introdução 

 

Apresentaremos, neste artigo, uma pesquisa de intervenção desenvolvida no “Programa 

Institucional de Bolsa de iniciação à docência” (PIBID), que é um projeto promovido pela 

Capes/Ministério da Educação, em parceria com a Faculdade de Educação/UFMG. O objetivo do 

PIBID é promover a inserção dos discentes das licenciaturas no contexto das escolas públicas, desde 

o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob 

orientação de um docente da universidade em parceria com um professor da educação básica.  

O subprojeto Pedagogia Anos Iniciais do PIBID/UFMG, é desenvolvido, desde 2015, em 

uma das mais tradicionais escolas da rede estadual de Belo Horizonte, criada em 1906. Nessa 

instituição funcionou a Escola de Aperfeiçoamento, palco de defesa do método global de 

contos, considerado como um método de alfabetização inovador, para a época da Escola Nova, 

em oposição ao método da soletração. Trata-se de uma escola que há mais de um século propõe 

alfabetizar as crianças mineiras.  

No ano de 2015, a escola contava com 7 turmas do 1º ano, 8 turmas do 2º ano e 8 turmas 

do 3º ano, totalizando 23 turmas do ciclo de alfabetização. Realizamos a pesquisa de 

intervenção em uma turma composta por 23 crianças com idade de 8 anos, do 3º ano do ensino 

fundamental. A maioria das crianças reside em vilas e favelas de Belo Horizonte, nem sempre 

próxima à escola, que está localizada na região central. Com relação à ocupação dos pais, 

predomina o setor de serviços (pedreiro, porteiro, motorista, cobrador de ônibus, doméstica, 

carteiro, balconista, manicure e faxineira), há também, em menor número, ocupações que 

exigem a escolarização em nível médio (contador, técnico em enfermagem, técnico contábil, 

técnico em informática) e em nível superior (professora, psicólogo, enfermeira e médica).  

A justificativa para a escolha dessa turma está relacionada ao perfil da professora, que é 

efetiva na escola desde 1992, atendendo a um dos critérios do PIBID. A referida professora tem 

quase 30 anos de experiência na alfabetização e também participou do curso de formação 

continuada, promovido pelo Ministério da Educação, “Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa” nas três edições (2013 a 2015), denotando interesse e investimento profissional da docente.  

 

Avaliação diagnóstica: as capacidades que precisam ser consolidadas no último ano do 

Ciclo da Alfabetização 

 

A avaliação que propusemos tinha o objetivo de investigar o nível de conhecimentos das 

crianças com relação aos eixos da leitura, escrita e apropriação do sistema de escrita. Essa 

avaliação serviu para subsidiar o planejamento das atividades e garantir a alfabetização efetiva 

das crianças ao final do ciclo da alfabetização. Para a elaboração da avaliação diagnóstica, 
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utilizamos a matriz de referência proposta pela Avaliação Nacional da Alfabetização/ANA 

(BRASIL/INEP, 2015)3, cujas habilidades são apresentadas no Quadro I.  

 

 

QUADRO I: Matriz de referência de Língua Portuguesa 

 

A partir da matriz de referência, elaboramos uma avaliação diagnóstica contendo 11 questões, 

sendo 9 questões referentes ao eixo da leitura, com correspondência numérica, envolvendo as 

habilidades propostas no Quadro I. Para avaliar as habilidades 10 e 11 foi proposto um ditado de 

palavras com correspondências regulares diretas e correspondências regulares contextuais e, para 

avaliar a habilidade 12, foi proposta a produção de um bilhete. O resultado do eixo estruturante de 

leitura, envolvendo as nove habilidades, será apresentado no quadro II.  

 

 

 

 

                                                           
3 A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é uma avaliação censitária, abrangendo todas as crianças do 3º 

ano do Ensino Fundamental matriculadas nas escolas públicas. A aplicação da ANA é coordenada pelo INEP, e 

teve edições em 2013 e 2014.  
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QUADRO II: Resultado da avaliação diagnóstica - eixo da leitura 

 

Constatamos que as crianças apresentavam dificuldades, principalmente, em realizar 

inferências a partir da leitura de uma tirinha, que articulava linguagem verbal e visual. Ao 

observar o gráfico, notamos que do total de 21 crianças, que realizaram a avaliação 

diagnósticas, somente 8 acertaram a questão 7, (38%) ou seja, 62% erraram a questão. Em 

seguida, faremos uma breve análise dessa questão. 
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Como mencionado anteriormente, somente 8 crianças marcaram a opção B e acertaram a 

questão. Na cena da tirinha aparece os três personagens: Cascão, Mônica e Cebolinha na 

margem do rio e na outra margem está o coelhinho da Mônica com nós nas orelhas. O único 

personagem que está molhado é o Cebolinha, daí conclui-se que ele amarrou as orelhas do 

coelhinho, atravessou o rio e o colocou na outra margem. Entretanto, 13 crianças marcaram a 

opção D “Cascão contou para ela”. Apesar do rosto resignado de Cascão e do medo que ele tem 

da Mônica, não faz parte das características do personagem “dedurar” os planos de Cebolinha 

contra a Mônica, porque Cascão é seu melhor amigo e participa de seus planos contra Mônica, 

geralmente sem sucesso. Além disso, as crianças que erraram a questão, não observaram as 

pistas visuais apresentadas no texto: um rio, Cebolinha molhado e o coelhinho do outro lado do 

rio. Constatamos que sem uma boa observação dos quadros, das cenas, dos movimentos 

corporais e das metáforas visuais fica difícil a criança realizar inferências.  

Diante do exposto, é importante ressaltar que não basta as crianças terem acesso às 

tirinhas e histórias em quadrinhos somente nos momentos de “folga”, após atividades ou nos 

minutos finais das aulas, como geralmente acontece na escola. É preciso realizar um trabalho 

sistemático com esses gêneros textuais, que envolvem linguagem visual e linguagem verbal. 

Conforme afirma STREET (2014, p. 230): 

 
A incorporação da multimodalidade em abordagens educacionais tradicionais 

exige uma mudança fundamental – não só na maneira como enxergamos a 

comunicação, mas também na maneira como professores e alunos interagem 

no mundo moderno, multimodal e multimídia. Desde a alfabetização, tais 

mudanças demandarão novas práticas: os professores já contam com livros 

didáticos e de literatura que conjugam linguagens gráficas, visuais e verbais: 

as crianças da geração atual já se constituem como usuários de TV, rádio e 

mídia digital, internalizando gestos, atitudes e comportamentos que 

potencializam uma interação cada vez mais multimodal. A questão da escola 

é tomar essas linguagens múltiplas como objeto de discussão, contribuindo 

para uma recepção mais crítica e consciente (STREET, 2014, p. 230).  

 

Com a intenção de refletir sobre essas novas práticas de alfabetização, no sentido de 

garantir uma recepção mais crítica e consciente e a produção de significado na leitura, buscamos 

promover atividades visando desenvolver a competência leitora das crianças, dentre elas a 

capacidade de antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios, localizar informações 

explícitas e realizar inferências. Com relação ao conceito de inferência, DELL’ISOLA 

esclarece que:  

 
Os textos possuem informações explícitas e implícitas: existem sempre 

lacunas a serem preenchidas. O leitor infere ao associar as informações 

explicitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir daí, gera sentidos para o 

que está, de algum modo, informado pelo texto ou através dele 

(DELL’ISOLA, 2014, p. 146).  

 

Pressupostos teóricos: gêneros discursivos e sequências didáticas 

 

Após análise da avaliação diagnóstica, traçamos os objetivos para o desenvolvimento de 

um projeto didático para o ano de 2015, cuja temática, definida pela turma, foi: “Jogos, 

brinquedos e brincadeiras”. Baseamos também no ensino de gêneros textuais por meio de 

sequências didáticas (SD), conforme definição de SCHNEUWLY & DOLZ (2004).  
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Para os autores supracitados, a sequência didática seria um conjunto de atividades de ensino 

focalizando gêneros específicos, planejada progressivamente, com objetivos delimitados, 

organizada em torno de uma atividade de linguagem que tem como projeto de classe, propiciar a 

construção de conhecimento oral ou escrito sobre um determinado gênero. Os autores explicam 

ainda que para ensinar um gênero, deve-se fazer com que os alunos aprendam a dominá-lo, 

conhecendo e compreendendo-o, para então produzi-lo no ambiente escolar e fora dele.  

Também adotamos a perspectiva bakhtiniana de linguagem, tratando a língua na perspectiva 

de seus usos em diferentes campos da atividade humana, tais usos efetuam-se em forma de 

enunciados orais e escritos, “relativamente estáveis”, denominados por BAKHTIN (2003, p. 262) 

de gêneros do discurso. Esses gêneros são caracterizados a partir de três elementos: o conteúdo 

temático; a construção composicional e o estilo. O conteúdo temático relaciona-se não apenas à 

seleção do assunto de que vai tratar o enunciado do gênero em questão, mas também envolve as 

condições de produção do referido gênero, tais como, seu lugar de produção e de circulação e seus 

interlocutores. Em outras palavras, o conteúdo temático envolve a noção de que para entendermos 

um texto devemos, necessariamente, entender seu contexto de produção. O contexto de produção 

de um texto vem a ser a forma como um texto é organizado, sendo que os fatores que influenciam 

a organização do texto estão relacionados ao lugar e tempo da produção, ao autor e seu papel social, 

aos interlocutores e ao objetivo social do texto.  

A estrutura composicional está relacionada ao estudo da composição do plano textual global, 

ou seja, da organização da estrutura do texto. Em relação ao gênero tirinhas, foco do nosso trabalho, 

a estrutura narrativa é predominante. Quanto ao estilo, predomina o uso de diálogos e reprodução 

da fala, através da associação entre imagem e texto verbal. São essas características do gênero 

tirinhas que o torna um gênero atrativo para as crianças de 8 anos, pela diversão provocada, além 

de ser uma produção cultural letrada em efetiva circulação social no contexto urbano.  

 

Sequência didática: Tirinha  

 

A proposta de trabalhar com tirinhas se justifica pelos seguintes aspectos: trata-se de 

um gênero conhecido das crianças; já havíamos trabalhados com uma S.  D. envolvendo 

histórias em quadrinhos; define-se pela presença do humor e desfechos inesperados, que, 

geralmente, faz uma crítica aos valores sociais; a narrativa é curta e está estruturada, quase 

sempre, em 3 quadros e combina linguagem visual e verbal. Outra característica relevante 

das tirinhas é que elas podem ser lidas de forma independente, sem qualquer relação com 

as histórias da revista. 

A sequência de atividades foi organizada de forma a explorar as habilidades de 

compreensão, levantamento de hipóteses, realização de inferências e compreensão da estrutura 

narrativa, envolvendo o significado dos balões, das expressões faciais e linhas cinéticas. A 

sequência de atividades iniciou com o levantamento dos conhecimentos prévios acerca do 

gênero tirinha; com exploração de gibis pela turma.  

 

1ª etapa: exploração dos conhecimentos prévios acerca do gênero tirinhas: 

 

 Vocês sabem o que é uma tirinha? 

 Já leram uma tirinha? 

 Onde podemos encontrar uma tirinha?  

 Quantos quadrinhos vocês acham que compõem uma Tirinha?  

 Qual a diferença entre histórias em quadrinhos e tirinhas? 
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2ª etapa: exploração de gibis: 

 

 Procurem nas revistas uma tirinha. 

  Quais elementos estruturais podemos encontrar nas tirinhas que são iguais aos utilizados 

nas HQs? 

 Quem é o autor da tirinha? 

 Vocês já leram tirinhas e HQs desse autor? 

 

3ª etapa: Entregar para as crianças o primeiro quadrinho da tirinha.  

 

 

Disponível em: <https://tiroletas.wordpress.com/tag/tirinhas/>. 

 

Levantamento de hipóteses referente ao primeiro quadrinho: 

 

 Quem vocês acham que são esses dois personagens? 

 Onde vocês acham que eles estão? 

 De que eles estão brincando? 

 O que significa a expressão no rosto do menino? E da menina? 

 O que vocês acham que vai acontecer no próximo quadrinho? 

 

Checagem das hipóteses. Entregar o segundo quadrinho: 

 

 

Disponível em: <https://tiroletas.wordpress.com/tag/tirinhas/>. 
 

https://tiroletas.wordpress.com/tag/tirinhas/
https://tiroletas.wordpress.com/tag/tirinhas/
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Levantamento de hipóteses referente ao segundo quadrinho: 

 

 A previsão de vocês estava correta?  

 O que o menino está fazendo? 

 O que vocês acham que vai acontecer no próximo quadrinho? 

 

Entregar o terceiro quadrinho da tirinha. 

 

 

Disponível em: <https://tiroletas.wordpress.com/tag/tirinhas/>. 
 

Questões referentes ao último quadrinho: 

 

 Aconteceu o que vocês tinham previsto?  

 O que as meninas estão fazendo?  

 O que significa aqueles pontinhos entre o pé da menina e a bola?  

 O que significa a expressão no rosto do menino? 

 O menino achava que "brincar de casinha é pra meninas". Para ele, o que seria uma 

brincadeira de menino? O que vocês acham disso? Concordam? 

 Vocês conhecem meninas que gostam de jogar futebol? E meninos que gostam de brincar 

de casinha? 

 De quem é o nome que aparece do lado esquerdo do quadrinho? (Em seguida, apresentar 

uma breve biografia do autor da tirinha). 

 

Na atividade de leitura procuramos focalizar o papel de leitor enquanto construtor de 

sentido, de modo que ele processasse, criticasse e avaliasse a informação. Deste modo, o tema 

da Tirinha, envolvendo brincadeiras infantis e que colocava em xeque estereótipos sociais: 

“futebol é coisa de menino e brincar de casinha é coisa de menina”, gerou interesse e discussão 

entre as crianças. Um dos meninos desabafou e relatou que brincava de boneca, porém ainda 

tímido e com receio da reação dos colegas, frisou que era por causa da irmã mais nova, outro 

menino expôs que não gostava de jogar futebol e que nem sempre essa atitude era bem 

compreendida pelos colegas. Algumas meninas, que não gostavam de brincar de boneca, 

também se manifestaram. Assim, conforme KOCH & ELIAS (2006, p. 21), “a leitura e a 

produção de sentido são atividades orientadas por nossa bagagem sociocognitiva: 

conhecimentos da língua e das coisas do mundo (lugares sociais, crenças, valores, vivencias)”.  

 

https://tiroletas.wordpress.com/tag/tirinhas/
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QUEM SOU QUANDO LEIO O TEXTO DO MEU ALUNO PODE 

TRANSFORMAR A RELAÇÃO DELE COM A ESCRITA 

 

Heloana Cardoso Retondar1 

 

Introdução 

 

Lemos todos os dias. Porque gostamos de ler. Porque somos obrigados a ler. Professores de 

português, contudo, estamos legitimados a fazer um tipo específico de leitura: a do texto produzido 

pelo aluno. Lemos porque gostamos ou porque somos obrigados? Na voz dos próprios professores, 

essa tarefa é “cansativa”, “penosa”, “autoritária”, “solitária” até mesmo “chata”, para outros é 

“difícil”, “compensadora”, “avaliativa”, “autoavaliativa”, “divertida”, “trabalhosa”.  

Nas dobras do (im)possível, como transformar essa leitura em componente do ato pedagógico 

(LUCKESI, 2011)? Não estamos ali, diante do texto, apenas para admirar, somos professores! Não 

estamos ali apenas para criticar, somos professores! Que papel assumimos diante dessa leitura? Que 

representações construímos em nossos alunos a partir das nossas escolhas?  

Este artigo é um recorte da dissertação “Avaliação de textos produzidos na aula de língua 

portuguesa”, orientada pela Profª Drª Tania Camara da Uerj. Aqui, temos o objetivo de discutir 

três papéis sociais –revisor, leitor, leitor-avaliador– assumidos pelo professor quando lê o texto 

do aluno e suas repercussões. Os dados foram colhidos por duas fontes: entrevista 

semiestruturada e textos avaliados pelos professores. Participaram sete professores do 

município do Rio de Janeiro que lecionam do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamentas e analisados 

à luz do paradigma indiciário (GINZBURG, 1989). 

 

Papéis sociais: a leitura do professor se inscreve no sujeito que escreve 

 

A avaliação da produção textual, que para o professor pode ser apenas uma tarefa técnica, 

transmite mensagens simbólicas, semióticas e significativas (CARDOSO, 2013) para o aluno 

que recebe de volta o texto lido (revisado ou corrigido). A essa resposta do professor, dá-se o 

nome de atitude responsiva (BAKHTIN, 2010). Por simbólicas são entendidas as mensagens 

transmitidas a partir dos movimentos feitos pelo professor, como, por exemplo, pedir uma 

reescrita e não corrigi-la, representando que aquela não é uma tarefa importante; ou comentar 

em sala trechos que chamaram a atenção em alguma redação, antes mesmo de entregá-la de 

volta, representando-se como leitor e fazendo o aluno se sentir lido e não somente avaliado. Por 

semióticas, são entendidas as marcas deixadas sobre a produção do aluno, que funcionam como 

verdadeiras mensagens, um “V”, ou um “visto” pode simbolizar “vi e não li”. E, por 

significativas, são compreendidas as ações simbólicas e semióticas, operando sobre o 

comportamento do aluno como atitude responsiva de efeito retardado (BAKHTIN, 2010). Toda 

prática de correção é uma prática dialógica. 

A escrita é compreendida como autoafirmação (BERNARDO, 2000) e como trabalho 

(FIAD & MAYRINK-SABISON, 1991). Escrever com clareza representa uma escolha de 

palavras, de estruturas, de organização, de ideias. Significa se expor, desnudar-se às reações 

alheias. Para Bernardo (2000), ao facilitar a leitura do outro, facilita-se também o acesso às 

próprias ideias, ao sujeito. Aprofunda-se num mundo interior que o próprio sujeito desconhece 

e que sozinho pode jamais conhecer. Aparecem, portanto, confundidos o pavor e necessidade 
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do outro. O papel social que o professor vai assumir quando fala/age do lugar social legitimado 

aprofunda esse temor e/ou essa necessidade intrínsecos à própria escrita.  

Um papel social é aquilo que se espera de alguém que tem um determinado status social. 

Constitui-se dos deveres ou funções de um determinado indivíduo. O que compete a um 

determinado papel social pode estar formalmente definido ou pode ter sido estabelecido de 

modo informal nas tradições de uma sociedade (WORSLEY, 1983). Pensar o papel social do 

professor implica perceber as diferentes exigências que a profissão lhe impõe, seja pelos 

deveres normativos, formalmente instituídos por leis, decretos, orientações, seja por força da 

tradição, pelo lugar que ocupa, pelo que a sociedade espera de suas ações, pelas relações de 

poder que emanam do seu lugar social. 

Ao revisor, cabe o papel social de achar erros em um texto e corrigi-los. Pode-se dizer, 

por conseguinte, que, estando em um domínio discursivo escolar e estabelecida a relação entre 

os interactantes, se na hora da correção o professor opta por corrigir (no lugar de sinalizar) os 

erros do aluno, ele está exercendo o papel social de um revisor. Nesse caso, o papel difundido 

por ele mesmo é o de caça-erros e, assim, não se pode falar de uma leitura em si, tampouco de 

uma avaliação no sentido formativo do termo, mas de um processo de revisão. Sua leitura pode 

buscar sentido, não porque o texto é construção do sentido, mas porque se não estiver em 

conformidade com os sentidos que a escola espera, este é mais um ponto a ser retirado do aluno. 

Ou seja, o aprendiz começa toda correção com dez e vai sendo punido a cada erro cometido.  

O papel de avaliador faz parte da relação de poder instituída no ambiente escolar. 

Cavallari (2011) defende-o como legítimo, uma vez que o professor é imaginado como o 

sabedor e esse imaginário constitui e legitima seu poder e seu discurso avaliador. Esse mesmo 

imaginário define o lugar a ser ocupado pelo aluno, constituído pela oposição entre o “a-luno” 

(sem luz) e o professor (sabedor/iluminador). A partir da análise das falas dos professores-

informantes, foi possível perceber a relação que existe entre o papel social do avaliador e a 

maneira como o professor encara o ato de avaliar; em outras palavras, se sua atitude avaliativa 

é mais tradicional ou mais formativa. Em todas as falas que a palavra “leitor” se apagava, a 

tarefa de corrigir aparecia como “chata”, “maçante”, “cansativa”, “autoritária”, “solitária”, 

transcrevendo palavras dos próprios informantes. Das falas que evocaram “leitor”, emerge o 

papel social de leitor-avaliador, que será melhor explorado a seguir. 

 

Análise dos dados 

 

Os professores-informantes serão referidos aqui com a letra P, seguida da ordem que 

participara da entrevista, suas falas serão destacadas em itálico.  

P1 afirma que separa as redações dos alunos que escrevem melhor para corrigir primeiro, 

para tornar a tarefa mais motivadora. P5, afirma que não gosta de ver quem escreveu o texto 

para não permitir que as suas impressões sobre o aluno interfiram em sua correção. O que 

poderia estar por traz desse afastamento da subjetividade? Ambos não demonstram querer se 

envolver com texto, mas apenas com a tarefa de medir. Emerge a concepção de linguagem que 

não encontra o sentido na interação leitor-texto-autor, mas aquela que deixa apenas nas mãos 

do leitor a responsabilidade ampla de construção do sentido.  

Em oposição, apareceram falas que podem ser reconstruídas na perspectiva do professor-

leitor, aquele que, além de avaliar, se coloca diante do texto para apreciá-lo, para se deleitar. O 

erro é visto não apenas como um problema, mas como um indício do processo. Como conteúdo 

das respostas à pergunta “o que mais emociona você no texto do aluno?” P4 relata: Não sei 

dizer se é a tentativa ou se é a inocência. [...] Os alunos do sexto ano fazem muita questão de 

ter sua história lida, fazem muita questão de despertar o interesse no leitor. P7 ressalta: Me 
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emociona também a história de vida dos alunos, que é inferida por meio 

da subjetividade impressa nos textos. P3 afirma que os alunos costumam perguntar, na aula 

seguinte à produção, se já leu o texto, que achou? Não perguntam se já corrigiu. Isso se deve 

ao fato de sempre estar comentando trechos das redações com a turma, dizendo o que gostou. 

Afirma que os alunos ficam maravilhados com sua atitude leitora. Diz que gosta de olhar para 

o aluno e falar: Olha, sua redação falou sobre isso, isso e isso, e eles [os alunos] ficam felizes 

porque eles percebem que eu li. Eles já fizeram comentários desse tipo: nossa! professor, você 

lê mesmo, não é? Como se fosse algo surpreendente o professor ler! 

Segundo Cavallari (2011) falas como essa podem dizer muito acerca das práticas 

avaliativas, pois, informalmente apontam o modo como o aluno se projeta identitariamente. Se 

ele não acredita que é lido, então como acredita estar sendo representado, como alguém que 

produz linguagem, ou como alguém que executa uma tarefa escolar? E ainda, de acordo com 

as respostas que o aluno dá para si mesmo, o que ele acredita que deve se tornar? Por isso é 

importante refletir sobre as marcas semióticas e simbólicas que os professores deixamos sobre 

o texto do aluno, ou “inferíveis” a partir de nossas escolhas, de nossas ações.  

Poder-se-ia mesmo levantar aqui a hipótese de que, como os alunos carregam essa 

complexa representação tanto da escrita, quanto do processo ensino-aprendizagem, é 

perfeitamente compreensível a resistência que têm à escrita. A interessante estupefação do 

aluno na frase “nossa! professora, você lê mesmo, não é?” talvez venha alertar o quanto esse 

aluno grita por ser lido, por ser apreciado, por ser avaliado de maneira formativa.  

P7, quando perguntado sobre o motivo de seus alunos ficarem na expectativa de receber 

o texto corrigido, afirma: Ele [o aluno] quer ver o que o professor tem a dizer sobre aquele 

texto, ele não escreve pra ninguém, e é lógico que deseja saber o que esse alguém disse. É claro 

que também tem a questão da nota, isso é importante para o aluno, mas não é só isso... 

A escrita é, pois, compreendida como processo, como manifestação do desejo, como 

autoafirmação, como trabalho. O professor respeita o texto do aluno, se envolve com ele, aprecia-

o e sua posição de leitor-avaliador permite fazer interferências como as das Figuras 1 e 2. 

 

 

Figura 1: Arquivo pessoal. Bilhete deixado ao final da redação de um aluno, por P7. 
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Figura 2: Arquivo pessoal. Excerto da redação de um aluno de P7 em que o professor comenta: Não caberia 

uma interrogação também? Não é uma pergunta dirigida ao leitor? 

 

O bilhete apresentado na Figura 2 mostra que P7 leu a crônica, gostou e conhece seu 

conteúdo. A concepção de linguagem aqui coloca em interação autor, texto e leitor. Além disso, 

ambos os bilhetes não param na apreciação; eles também convidam o aluno a avaliar a 

necessidade das mudanças sugeridas. Este professor afirma que não usa caneta vermelha porque 

“mancha muito”, além disso, o aluno, em vez de pensar que precisa corrigir, pensa que “não 

sabe escrever”. Vê-se, claramente, que P7 percebe as mensagens simbólicas e semióticas que 

pode estar passando por meio de suas escolhas. Sobre o ato de corrigir, afirma: A correção é 

muito importante no ensino da escrita, mas é preciso respeito por aquilo que o aluno escreveu 

(...), cuidado com os comentários. É um ato difícil porque você não pode só ler, você tem de 

avaliar. É preciso buscar o equilíbrio entre o leitor e o avaliador. 

O respeito de que fala pode ser observado tanto na Figura 1, quando permite ao aluno 

escolher se deseja fazer as mudanças: “avalie se são necessárias mudanças”, quanto na Figura 

2, quando modaliza a interferência “Não caberia uma interrogação também?”. Em ambos os 

casos, verifica-se o respeito pela autoria.  

Outro dado singular que apareceu recorrentemente nas falas dos professores que 

interagem com os alunos é a prática do elogio. Calkins, Hartman e White (2008), quando falam 

sobre a arquitetura da interação, descrevem o papel do elogio não só para elevar a estima do 

aluno, mas como estratégia didática. Quando o professor conhece bem as dificuldades do aluno, 

pode utilizar um acerto mínimo, como, por exemplo, o uso de pontuação correta para dizer que 

aquela vírgula foi uma boa escolha, deixando claro que está em processo. Segundo as autoras, 

a primeira decisão que se deve ter, antes de fazer uma intervenção significativa, é pensar “O 

que esse aluno fez que eu possa elogiar, e portanto, reforçar?” (p. 77); para elas, indicar o 

caminho da solução por pequenos acertos é mais motivador do que reforçar o erro. 

 

Considerações finais 

 

Os papéis sociais assumidos pelos professores interferem na qualidade da intervenção e 

espelham a concepção de linguagem adotada. Segundo análise, o papel de leitor-avaliador 

mostrou-se mais produtivo porque através desta postura, o professor leva o aluno a fazer 

reflexões linguísticas, textuais, éticas, mas também aprecia o texto. Encontra equilíbrio entre o 

avaliar e o elogiar. Observou-se, a partir dos corpora, que quando o aluno se percebe lido, seja 

por uma crítica ou um elogio sincero, tende a se interessar por sua escrita, sente-se valorizado, 

sente-se autor.  

O papel social assumido, ou seja, que sou quando leio o texto do meu aluno, pode 

transformar a relação dele com a escrita. Nessa leitura diferenciada, profundamente 

significativa, são operadas transformações afetivas, cognitivas, linguísticas e textuais, 
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influenciando ainda as representações do aluno sobre o ato de escrever. Por isso, entende-se a 

avaliação textual como algo maior do que apenas marcações técnicas que o professor faz no 

texto do aluno, ela é um tratamento didático importante e profundamente significativo para o 

sujeito que escreve. As marcas que deixamos sobre o texto permanecem, ficam registradas no 

papel, inscrevem-se no sujeito. 
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ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO CONTRA HOMOSSEXUAIS  

NA ESCOLA: (IM)POSSIBILIDADES E LIMITES 
 

Marcelo Martins Rezende1 

Anna Maria Lunardi Padilha2 

 

Introdução 

 

O presente artigo é parte de uma pesquisa concluída em nível de mestrado e tem como 

objetivo analisar diferentes manifestações do preconceito contra homossexuais no interior da 

escola e refletir sobre as (im)possiblidades de seu enfrentamento. 

Pensar o fenômeno do preconceito a partir da realidade imediata não é tarefa fácil, pois 

ora ele se apresenta como algo superado, não havendo mais necessidade de discussão, ora como 

algo presente requerendo nossa atenção.  

Compreender as mudanças contínuas, ininterruptas e contraditórias da realidade exige-

nos um modo de olhar. Somos convictos de que o materialismo histórico e dialético é o método 

que nos possibilita este olhar a fim de transformar a realidade.  

A aparente superação do preconceito faz-nos lembrar de Rezende e Padilha (2014, p. 

2203) no artigo Rompendo as margens do preconceito: o materialismo histórico e dialético 

como possibilidade de leitura da realidade. Nele os autores apontam alguns indícios de uma 

aparente superação do preconceito, como: a transmissão em horário nobre de cenas de 

relacionamentos homossexuais, reportagens acerca de celebridades assumindo suas 

homossexualidades, o crescente número de participantes das paradas do orgulho LGBT3.  

As situações citadas acima mostram alguns episódios que nos indicavam que o 

preconceito estava sendo superado, ao menos na aparência, pois novos acontecimentos revelam 

quanto a intolerância permanece presente em diversos setores sociais.  

Recentemente vimos se levantar um forte movimento ultraconservador que vem se 

fortalecendo e apresentando algumas proposituras que retrocedem as conquistas realizadas pelo 

movimento social LGBT. Citamos algumas para situar o leitor em relação ao caminho da superação 

do preconceito sexual, caminho que se encontra, ainda, longe de se sair das aparências.  

 

O declínio de conquistas sociais 

  

Uma das marcas do retrocesso em relação às conquistas sociais foi a aprovação na Comissão 

Especial do Estatuto da Família, na Câmara dos Deputados, que prossegue no Senado Federal. O 

projeto de lei reconhece como família somente a união entre um homem e uma mulher originada 

de um casamento ou de união estável e a comunidade formada por um dos pais e filhos. Excluindo 

do conceito de família um grande número de arranjos familiares possíveis.  

Outra marca desta involução pode ser vista na proposição e na conquista da retirada da 

maioria dos Planos Municipais, Estaduais e do Plano Nacional de Educação as expressões de 

gênero, sob a alegação de que estariam promovendo a ideologia de gênero nas escolas.  

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós Graduação em Educação. Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 

São Paulo. E-mail: rezendemm@ig.com.br 
2 Docente do Programa de Pós Graduação em Educação. Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, São 

Paulo. E-mail: anapadi@terra.com.br 
3 A sigla LGBT é usada para referirem-se a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. De acordo com 

Simões e Facchini (2009, p. 15) convencionou-se o uso do “T” para designar travestis, transexuais e transgêneros 

e que esta denominação reflete uma trajetória recente, “aberta e sujeita a constatações, variações e mudanças”.  

mailto:rezendemm@ig.com.br
mailto:anapadi@terra.com.br
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Como se isso não bastasse, uma das últimas proposituras que se encontra em tramitação 

manifesta mais um grande desatino na área da educação. Estamos nos referindo ao projeto de 

lei que inclui entre as diretrizes e bases da educação o "Programa Escola sem Partido".  

Gaudêncio Frigotto4 ao analisar criticamente a referida proposta nos ensina sobre as 

intenções que se encontram implícitas. Diz ele: 

 
Ao por entre aspas a denominação de “Escola sem Partido” quer-se sublinhar que, 

ao contrário, trata-se da defesa, por seus arautos, da escola do partido absoluto e 

único: partido da intolerância com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, 

de conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade; partido, portanto da 

xenofobia nas suas diferentes facetas: de gênero, de etnia, da pobreza e dos 

pobres, etc. Um partido, portanto que ameaça os fundamentos da liberdade e da 

democracia liberal, mesmo que nos seus marcos limitados e mais formais que 

reais. Um partido que dissemina o ódio, a intolerância e, no limite, conduz à 

eliminação do diferente. (FRIGOTTO, 2016, p. 12). 

 

Tal proposta liquida o papel da escola na formação de cidadãos conscientes, capazes de 

ler o mundo, e, assim transformá-lo.  

Esses exemplos revelam que alguns projetos e proposituras têm contribuído para um 

silêncio legislador e consequentemente para a manutenção e perpetuação do preconceito sexual, 

ou seja, a homofobia5. 

A esse respeito Maria Berenice Dias (2011 p. 163), advogada e ex-desembargadora do 

Tribunal do Rio Grande do Sul, em seu artigo Legislação brasileira e homofobia destaca que: “99% 

dos brasileiros têm algum tipo de preconceito, ainda que velado, contra homossexuais”. Para a 

advogada, a recusa em legislar a favor da população LGBT, condena essa parte da população à 

invisibilidade, e que a nosso ver, com um agravante, deixa-os a mercê dos crimes homofóbicos.  

O espantoso número de pessoas que têm algum tipo de preconceito contra homossexuais 

me faz reiterar uma afirmação feitas por Rezende (2015, p. 167), “[...] a homofobia afeta a vida 

de todos. O heterossexual vai aprendendo a sentir-se na condição de ‘normal’ e a ser 

preconceituoso e os homossexuais, por sua vez, vão aprendendo que sua sexualidade está ‘fora 

da norma’. Ninguém sai imune”.  

Com o intuito de atingir os objetivos deste trabalho, utilizamos como referencial teórico 

o materialismo histórico e dialético de Karl Marx, método de estudo que pressupõe a 

centralidade da história e encontra-se comprometido com a transformação social.  

 

Vestígios históricos acerca da constituição do preconceito 

  

Friedrich Engels (2002), no livro a Origem da família, da propriedade privada e do 

Estado ao descrever como ocorreu a evolução histórica da família e da sociedade, aponta para 

dados que a nosso ver, contribuíram para o aparecimento, propagação e perpetuação dos 

preconceitos sexuais.  

Em sua obra Engels afirma que a família monogâmica, tal como conhecemos hoje, passou 

por diferentes estágios, percorrendo da família consanguínea, punaluana, sindiásmica e até 

                                                           
4 Doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor titular (aposentado) na 

Universidade Federal Fluminense. Atualmente professor no Programa de Pós Graduação em políticas Públicas e 

Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
5 A homofobia pode ser entendida como a atitude de hostilidade contra gays e lésbicas, que se evidência em piadas 

vulgares de ridicularização desses indivíduos, chegando à vontade de extermínio ou na sua concretização 

(BORRILLO, 2010). 
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chegar à monogâmica. Esta ultima, se estabeleceu juntamente com as riquezas privadas e pela 

exploração de uns sobre outros. 

O historiador Philippe Ariès, em seu livro História social da criança e da família (1981) 

nos ensina que pouco mudou do sentimento da família burguesa do século XVIII até nossos 

dias, apenas ampliando para outras camadas sociais.  

Compreender os aspectos históricos do desenvolvimento da família possibilitou a 

compreensão de que existiram outras formas de organização familiar desmistificando o caráter 

natural que ainda é dado à monogamia. Naturalidade que se desenvolveu pautada em uma 

hierarquia sexual que considera a prática sexual por meio da função biológica e coloca a 

heterossexualidade como sexualidade legítima, destinando a todos os que contrariam essa 

norma em um lugar de menor importância e consequentemente a perpetuação do preconceito. 

Outro elemento constitutivo da homofobia pôde ser captado dos estudos de Michel Foucault 

(2001) no livro Os anormais. Nesta obra o autor descreve e analisa como ocorreu o processo de 

formação do conceito da anormalidade desenvolvido entre os séculos XVIII e XIX no ocidente e 

que a nosso ver também contribuiu para o processo de constituição do preconceito sexual.  

Foi no percurso da história ocidental moderna que se desenvolveu mecanismo de 

normatização determinando o que deveria ser considerado normal ou patológico. A construção 

de uma norma possibilitou controlar, corrigir e perseguir todos aqueles que desviassem do 

padrão estabelecido. 

Além do controle dos corpos foi um período em que se produziu um saber acerca do sexo 

e da sexualidade. Saber que determinou à heterossexualidade monogâmica um lugar de 

referência e de norma, provocando uma crescente perseguição em torno das demais práticas 

sexuais que eram consideradas desviantes.  

O acossamento dos sujeitos a corrigir teve auxílio de uma série de instituições como a 

família, a escola, a igreja e que em alguma medida continuam fazendo o trabalho de 

enquadramento, segregação e interdição.  

Nas instituições de ensino, objeto deste trabalho, pode-se ver essa discriminação por meio 

dos seus diferentes agentes (gestores, funcionários, alunos e professores) que ora se silenciam frente 

a atitudes de preconceito em relação as diferentes manifestações sexuais, ora produzem discursos 

que contribuem ainda mais para a manutenção e perpetuação de práticas preconceituosas.  

 

O preconceito sexual na escola 

 

Apresentamos um excerto e as análises da conversa com Danilo, jovem de 21 anos, ao 

relatar como foi seu período escolar. 

 
Foi ótimo! Só tiveram dois incidentezinhos. Um foi o dia em que me montei 

pela primeira vez, para fazer o teatro, eu acho que era da matéria do professor 

Fábio, era o teatro da matéria dele. Eu me montei, que a dona Fina (inspetora) 

fez o bafão comigo, pois na hora que eu saí da classe ela entrou e pediu para 

os alunos não me deixar fazer aquilo de novo. Que aquilo estava errado, que 

aquilo não podia e que eles tinham que me mudar. E o segundo incidente que 

foi uma brincadeira que eu achei muito sem graça e de muito mau gosto do 

Charles, em desenhar um pênis na minha cadeira. A classe inteira viu e 

ninguém me avisou, eu fiquei revoltado, fiquei mesmo.  

 

Danilo nomeou de incidentezinhos os episódios vivenciados na escola: a repreensão da 

inspetora de alunos e uma brincadeira realizada por um colega de classe. Chama-nos a atenção 

o diminutivo – incidentezinhos – usado por ele, como se não fossem acontecimentos relevantes. 
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O preconceito está tão naturalizado que o jovem trata como algo secundário e corriqueiro, como 

se fosse algo com o que não precisássemos nos importar. 

A manifestação do preconceito ocorre em diferentes formas. Seja no posicionamento da 

funcionária pública que afirma que o garoto estava errado e que não podia se expor daquele 

jeito. Os dizeres da inspetora teve um peso institucional, pois está a serviço do Estado, 

reforçando a sexualidade que deve ser considerada normal e correta causando prejuízo às 

demais formas de manifestações sexuais. Seja na “brincadeira de mau gosto” realizada por um 

aluno. Não é incomum a exposição de homossexuais ao ridículo, insultados por meio de 

desenhos ou de quaisquer outras formas. Entendemos que a exposição ao ridículo é uma forma 

de castigo às sexualidades consideradas desviantes.  

Os dizeres de Danilo revelam a omissão e o silenciamento que ocorrem na escola. O adulto 

que deveria intervir no momento que ocorre uma discriminação se se cala, “ele está dizendo” que 

podemos descriminar as pessoas por serem diferentes de um padrão de normalidade. Esta atitude 

provoca sérios prejuízos na vida de um número considerável de pessoas. 

 

Considerações finais 

 

Os resultados destes estudos revelam quanto as instituições de ensino, através dos seus 

diferentes agentes, sejam eles, gestores, funcionários, alunos ou professores, contribuem para a 

manutenção e perpetuação de práticas homofóbicas. O silêncio, a omissão ou mesmo os 

discursos preconceituosos não ajudaram em nada na superação do preconceito. Pelo contrário, 

contribuirão para a sua continuidade e permanência.  

Porém essas mesmas instituições podem também ser uma via para a superação da 

hostilidade e rejeição em relação as diferentes manifestações sexuais. Uma vez que possibilitar 

às novas gerações o acesso ao conhecimento sistematizado produzido pela humanidade, retirar 

os alunos do senso comum levando-os a atingirem a consciência filosófica e alcançarem a 

genericidade humana entendemos que estaremos no caminho da superação da homofobia e de 

toda forma de preconceito.  
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QUANDO A LEITURA ENCONTRA A SALA DE AULA: (DES)ATANDO NÓS  

 

Amélia Escotto do Amaral Ribeiro1 

Angélica Silvestre Pereira Ferreira2  

 

Introdução  

 

O contexto escolar atual, em termos da formação de leitores autônomos e competentes, 

reedita especialmente o dilema de garantir a todos o acesso à aprendizagem ao mesmo tempo 

em que se promove e respeitam individualidades e subjetividades. Questionam-se como as 

experiências de leitura propostas na e pela escola podem garantir autonomia a todos, sem 

homogeneizá-los. Esse dilema se traduz em questionamentos sobre a efetividade da escola e da 

sala de aula enquanto espaços privilegiados para o acesso e circulação de uma multiplicidade 

de gêneros textuais, para além daqueles que circulam nos meios sociais onde alunos e 

professores se inserem.  

Embora contestadas, a escola e a sala de aula ainda são, para os alunos das classes 

populares, os únicos lugares onde podem ter contato com a cultura mais ampla, ainda que 

escolarizada (YOUNG, 2007). A leitura assume nesse contexto relevante papel na promoção 

do acesso a essa cultura.  

A respeito da possibilidade da sala de aula ser entendida como um lócus de promoção da 

leitura reitera-se a sua essencialidade para diferentes povos e contextos. A sala de aula surge 

como uma necessidade, especialmente no ocidente cristão, de criar lugares institucionalizados 

que dessem forma às ações de transmissão, construção, promoção e difusão dos conhecimentos 

acumulados pela sociedade (DUSSEL e CARUSO, 2003). É curioso observar que esses autores 

ratificam que a sala de aula não pode ser reduzida a um espaço “físico” simplesmente ocupado 

por professores e alunos. 

Para ser significativa, a sala de aula precisa ser um lugar habitado. Habitar a sala de aula 

é criar um espaço de convívio entre professores e alunos, e ao mesmo tempo desatar os “nós” 

que os desafiam. A sala de aula pode se transformar “em um meio de transporte para outros 

mundos, colocando-nos em contato com outros saberes e outras experiências [...] e através da 

leitura é que se ganha autonomia e responsabilidade” (DUSSEL e CARUSO, 2003, p. 27). 

Diga o que se venha a dizer e o que se queira dizer sobre o mundo, ainda é atribuída a 

sala de aula a tarefa de se constituir em um espaço que promove, que evoca, que constrói a 

aprendizagem através do acesso e promoção da leitura. Analisando o papel da sala de aula 

habitada por professores e alunos, encontra-se já no século XVI, com Lutero, a proposição de 

que o acesso de todos à leitura seria a melhor maneira de libertar o sujeito da alienação e 

promover a reflexão sobre seus direitos e deveres (DUSSEL e CARUSO, 2003). 

No contexto atual, encontra-se ideia assemelhada nas proposições de Lerner (2002), sobre 

a aprendizagem da leitura na escola. Para ela, o essencial “é fazer da escola um ambiente 

propício à leitura, é abrir para todos as portas dos mundos possíveis, é inaugurar um caminho 

que todos possam percorrer para se tornarem cidadãos da cultura escrita” (LERNER, 2002, p. 

75). Ao pensar no sentido da leitura no contexto da alfabetização, é um trabalho didático 

cuidadosamente planejado de modo a promover o comportamento leitor. É nesse sentido que a 

promoção da leitura, sobretudo nos anos iniciais da escolarização, implica “nós” a serem 

“desatados”, tanto na perspectiva da busca por estratégias para promovê-la, quanto das relações 

que professores e alunos, coletivamente, com ela estabelecem.  
                                                           
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: febf.gelcs@gmail.com. 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: angelicasilvestre23@hotmail.com. 
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A busca por desatar os “nós” representa, para o professor alfabetizador, uma fonte 

mobilizadora de processos e de estratégias de (auto) formação. Estratégias essas, direta ou 

indiretamente, associadas a fontes de pesquisa. Sob este aspecto, os avanços da tecnologia têm 

contribuído com o trabalho do professor, disponibilizando fontes alternativas de pesquisa, como 

a internet, por exemplo.  

 

O professor e a busca de estratégias para promover a leitura em sala de aula 

 

Repensar e readequar ações e funções desenvolvidas pelo professor requer entender as 

bases que constroem a sua profissionalidade para assim traçar caminhos que contribuam para a 

formação de leitores autônomos e competentes. A busca de estratégias que auxiliem na sala de 

aula, e que permitam refletir sobre a leitura e escrita, leva em conta o processo de formação do 

leitor na busca de significados para esse aprendizado. Segundo Perez e Garcia “a criança 

interpreta a realidade antes de chegar à escola” (PEREZ E GARCIA, 2001, p. 17). Dessa forma, 

é sujeito ativo no processo de desenvolvimento da aprendizagem como também portador de 

conhecimento. 

Nessa perspectiva, o leitor constrói os significados com base nos seus conhecimentos e o 

professor desempenha um papel fundamental nesse processo, proporcionando ferramentas para 

o aprofundamento da aprendizagem, estimulando e oportunizando a construção do 

comportamento leitor. Entendendo o professor como mediador desse processo, é necessário não 

“esquecer de que a aprendizagem é resultado da interpretação e da compreensão, e sem elas é 

muito difícil, para não dizer impossível, que esta ocorra” (PEREZ e GARCIA, 2001, p. 15).  

Nesse sentido, o professor precisa organizar sua ação em torno de eixos que nortearão sua 

pratica docente. Ao ter consciência dos saberes, das experiências, das emoções e dos processos 

dos alunos, possibilita o acesso à cultura e o desenvolvimento do gosto pela leitura, 

considerando as vivências que as crianças trazem e, a partir delas, amplie o conhecimento sobre 

si e o mundo.  

 

Relação que o professor estabelece com a leitura 

 

Tendo em vista que a escola ainda é um dos lugares privilegiados de acesso à leitura de 

uma sociedade e a supremacia da leitura desde os anos iniciais de escolarização, faz-se 

necessário observar como os sujeitos se envolvem com a questão da leitura. Percebe-se uma 

tendência em afirmar que o professor não lê, o que acaba trazendo à tona uma discussão em 

torno da motivação para a leitura, tanto na perspectiva do aluno quanto a do professor. Em 

ambos os casos as discussões convergem para um mesmo ponto, que de certa forma é 

equivocado, ao afirmar que alunos e professores não leem. No entanto, encontram-se 

afirmações que destacam que o professor e o aluno leem. No entanto, não possuem o hábito da 

leitura escolarizada ou da leitura requerida pela e na escola. E o fato de lerem outras coisas 

pode, por hipótese, tornar entediante, algumas vezes, a leitura escolar. 

Quanto à leitura do professor e as relações que estabelece com ela, Batista (1998) 

questiona se realmente o professor pode ser considerado um “não leitor” ou um leitor 

“precário”. Segundo a autora “os professores seriam, antes de tudo, leitores ‘escolares’ e 

tenderiam a investir, mesmo em suas leituras não diretamente voltadas para a escola e a prática 

docente, nas competências e nas disposições escolares” (BATISTA, 1998, p. 31). Sendo assim, 

entende-se que o modo de ler dos professores é descrito como eminentemente escolar, “suas 

leituras são, desse modo, [...] orientadas pela busca de um aprendizado ou ensinamento e 

revelam uma tendência cumulativa” (BATISTA, 1998, p. 32). 
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Rodrigues (2000) ratifica a ideia de que o professor se constitui como um leitor escolar. 

E alguns dos motivos para isso seriam: a formação deficiente, a falta de tempo e o pouco 

incentivo do poder público. Outro dado importante se refere aos outros tipos de leitura do 

professor como “jornais (eventualmente só de alguns cadernos), revistas (Veja, Claudia, Caras) 

[…] e de livros de autoajuda e religiosos” (RODRIGUES, 2000, p. 47-49).  

Ao mesmo tempo em que se afirma que o professor não lê, ou lê pouco, se afirma também 

que é figura indispensável, tornando-se modelo de inspiração para seus alunos, que muitas 

vezes o confundem com o próprio saber. Assim sendo o docente precisa refletir suas práticas 

de forma a estimular a leitura e promover o desenvolvimento dos sujeitos-leitores (FERRARI, 

2007; RIBEIRO, 2013; BAPTISTA, 2013; RIBEIRO, 2013). 

 

O que revelam os dados 

 

Em pesquisa exploratória, inspirada na análise documental, analisaram-se edições da 

Revista Nova Escola, considerada revista de grande circulação entre professores. A análise 

incidiu sobre as edições do período de 2006 a 2015, disponíveis na versão digital. Foram 

localizados 34 artigos que tinham a leitura como foco. Dentre esses, 21 abordavam 

especificamente questões relacionadas às estratégias de promoção da leitura na escola.  

Em termos da distribuição das publicações sobre o tema, observou-se que nos anos de 

2006 a 2008 a revista publica em média dois (2) artigos por ano sobre o tema. A partir de 2009 

a 2013, percebe-se uma maior profusão de artigos, entre três (3) a cinco (5) por ano. E, nos anos 

de 2014 e 2015 chama a atenção o fato da promoção da leitura ser tematizada de forma diluída, 

tendo o foco dos artigos se deslocado para assuntos referentes a temas atuais como violência, 

diversidade, entre outros.  

Os artigos analisados foram agrupados em três eixos temáticos: promoção da leitura, 

planejamento da rotina e outros temas.  

 

Promoção da leitura  

 

No conjunto de artigos analisados, onze (11) se referem à promoção da leitura. Enfatizam 

especialmente o uso dos gêneros textuais como estratégia para um trabalho escolar voltado para 

a promoção da leitura, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino fundamental. Aludem à 

diversidade de gêneros que podem ser trabalhados, dos gibis, poesias, literaturas clássicas, 

lendas, aos clássicos. 

Os artigos esclarecem, para o professor, alguns objetivos do uso de gêneros textuais em 

seu fazer pedagógico cotidiano: o incentivo do hábito da leitura por prazer, o estimulo ao gosto 

da leitura e a descoberta da beleza da linguagem. Os artigos chamam a atenção para a 

importância dos textos clássicos. Por meio deles os alunos podem apreciar a leitura de boa 

qualidade, ampliando a compreensão de textos variados e complexos, e o domínio de 

habilidades essenciais de leitura. Propõem, também, que se lance mão de autores reconhecidos 

na literatura para trabalhar definições de literatura, facilitando a diferenciação entre textos 

literários e outras produções. 

 

Planejamento da rotina  

 

A organização do trabalho pedagógico escolar é apontada em cinco (5) dos artigos 

analisados. A ideia base que os organiza é a do planejamento da rotina do professor como fator 

primordial e influenciador na formação de novos leitores. Ratificam a essencialidade não 



QUANDO A LEITURA ENCONTRA A SALA DE AULA: (DES)ATANDO NÓS 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1113-1117, SET.DEZ.2016 1116 

apenas da rotina organizativa da aula. É de igual importância o planejamento da rotina de 

leitura, incluindo-se aí, por exemplo, o oferecimento de espaços para leitura e contação de 

histórias, além de outras experiências como a visitas a museus e exposições, com o objetivo de 

ampliar o contato dos alunos com mundo e suas múltiplas formas de interpretação.  

Os artigos orientam, ainda, a incluir no planejamento momentos para que os alunos 

pensem na peculiaridade da língua escrita, utilizando-se da leitura de listas de títulos. Destacam 

a importância de situações didáticas que permitam às crianças maior autonomia no trato com 

os textos, estimulando que criem suas próprias estratégias de leitura.  

 

Outros temas  

 

Foram encontrados cinco (5) artigos que, apesar de terem a leitura como foco, associam-

na a aspectos mais amplos, como, por exemplo, o desenvolvimento do comportamento leitor 

em disciplinas como História e Geografia. Nessa perspectiva chamam a atenção para que o 

ensino da leitura e da interpretação de textos é de responsabilidade de todos os professores, 

independentemente da disciplina.  

Esse conjunto de artigos orienta sobre o incentivo à leitura através da análise, pelos 

alunos, das informações do texto de forma crítica, para que consigam identificar as marcas de 

intencionalidade e construam sua própria opinião. A leitura é abordada como prática social, 

onde a elaboração de significados não está apenas nas palavras escritas, mas nas construções 

do próprio leitor. 

Em síntese, chama a atenção em termos da promoção da leitura no contexto escolar, a 

partir da análise das edições da Revista Nova Escola, a ênfase dada pelos artigos ao uso dos 

gêneros textuais como elemento mobilizador da aprendizagem da leitura nos anos iniciais. Isso 

fica evidente nas recomendações para o trabalho dos professores que apresentam. Além disso, 

enfatizam o uso da literatura na escola como um conteúdo indispensável, que possibilita refletir 

sobre o mundo, criar realidades, ampliar o repertório de linguagem, entre outras habilidades.  

Os dados ratificam também que se desde a Educação Infantil a leitura precisa ser 

estimulada e, se a formação do leitor se inicia desde cedo, a disponibilização de fontes online 

para consulta dos professores se constitui em instrumento de auto formação e pesquisa, 

especialmente em localidades de difícil acesso a outras formas de publicações.  

 

Considerações (in)conclusivas  

 

Considerando-se que a promoção da leitura na e pela escola é um desafio que se reedita 

a cada ano no interior das salas de aula, propõe-se refletir sobre as relações que os sujeitos 

estabelecem com a leitura, lembrando que ela, a leitura, representa a busca de “uma outra 

margem, móvel, vazia (apta a tomar não importa quais contornos) que nunca é mais do que o 

lugar de seu efeito [...] (BARTHES, 1996, p. 12). Nesse sentido, essa outra margem representa 

o universo de possibilidades a ser desvelado através de um processo continuo de (re)construção 

de sentidos e representações sobre a leitura e sobre o mundo que inclui a “reinvenção” cotidiana 

do fazer pedagógico para que a sala de aula possa ser, de fato, habitada integralmente por alunos 

e professores.  
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ENGENHARIA DIDÁTICA: DAS PRÁTICAS ESCOLARES DE LEITURA E 

ESCRITA À FRUIÇÃO DO TEXTO 

 

Luiz Antônio Ribeiro1 

Aurélio Takao Vieira Kubo2 

 

Aspectos teóricos: leitura literária e projeto de engenharia didática  

 

Um projeto de Engenharia Didática que contemple a formação do leitor deve 

fundamentar-se sobre a seguinte questão: que leitor queremos formar? Para Uchôa (1991, p. 

76), leitor é “aquele que, lendo um texto, é capaz de discutir ideias, expor interpretações 

individuais e partilhar das experiências geradas pela incursão nos textos, em suma, alcançar o 

adentramento crítico da leitura feita.” Embasa esse conceito o caráter dialógico da linguagem 

defendido por Bakhtin (1986), para quem a verdadeira substância da língua constitui-se pelo 

fenômeno social da interação verbal. Essa concepção de dialogismo encontra ressonância nas 

afirmações do crítico literário Antônio Cândido acerca do papel da literatura. Para esse autor, 

“Ao confirmar e negar, propor e denunciar, apoiar e combater, a literatura possibilita ao homem 

viver seus problemas de forma dialética, tornando-se um “bem incompressível”, pois confirma 

o homem na sua humanidade...” (CÂNDIDO, 1995, p. 243). O texto literário, dado o seu caráter 

ficcional, poético e/ou dramático, possibilita-nos expressar a nossa visão de mundo, vivenciar 

a experiência do outro, bem como romper os limites do tempo e do espaço. Nos dizeres de 

Cosson (2007, p. 17), “a literatura é uma experiência a ser realizada”.  

As considerações acima apontam para uma compreensão da leitura – e em especial a de 

leitura literária – como um exercício do olhar, uma experiência estética individual. Nesse 

sentido, trazemos à baila as reflexões de Vygotsky acerca do pensamento, cuja origem reside 

na esfera motivacional e envolve predisposições, interesses, afeições e emoção. Para esse autor,  

 
As reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas 

as formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo 

educativo. Se quisermos que os alunos recordem melhor ou exercitem mais 

seu pensamento, devemos fazer com que essas atividades sejam 

emocionalmente estimuladas. (VYGOTSKY, 2003, p. 121) 

 

Considerando-se que as reações emocionais estão na base do processo educativo, é 

necessário que as atividades de leitura sejam impulsionadas de tal forma que oportunizem a 

fruição literária. A fruição literária nos propicia experimentações singulares, visto que a 

literatura, enquanto manifestação estética, fundamenta-se na opacidade, na plurissignificação, 

na recriação da realidade a partir de modos de apropriação específicos. Nesse sentido, a fruição 

literária distingue-se do prazer gratuito, conforme assevera Barthes em suas considerações 

sobre o prazer do texto: 

 
Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta 

(talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, 

do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz 

entrar em crise sua relação com a linguagem. (BARTHES, 1987, p. 20-21) 
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A fruição literária deve provocar rupturas com as convenções, vivências emocionais 

inusitadas e complexas, bem como reconstrução de valores, pensamentos e sentimentos. Mas 

como transformar as aulas de leitura em um conjunto de atividades estruturadas e articuladas 

com vistas à fruição literária?  

Tal questionamento nos leva a refletir sobre a Engenharia Didática como um campo 

particular do ensino de língua no contexto do sociointeracionismo discursivo. Para Dolz (2016, 

p. 241), a Engenharia Didática “organiza, transforma e adapta os saberes sobre a língua e as 

práticas discursivas para o ensino”. Seu objetivo consiste na concepção de projetos escolares e 

na elaboração de “dispositivos, atividades, exercícios, materiais escolares e novas tecnologias 

da comunicação escrita, oral e audiovisual” (idem). Assim, ela deve organizar as formas sociais 

das práticas escolares, elaborar ferramentas de aprendizagens, orientar as intervenções e as 

práticas didáticas, além de promover pesquisas sobre as inovações implementadas. 

Dolz destaca quatro fases que constituem um projeto de Engenharia Didática: análise 

prévia do trabalho de concepção; concepção de um protótipo de dispositivo didático; 

experimentação; e análise a posteriori. A observância a essas fases é fundamental se quisermos 

que os alunos experienciem situações de comunicação as quais façam sentido para si e lhes 

permitam participar ativamente da construção do conhecimento.  

 

Metodologia da pesquisa 

 

A pergunta-chave norteadora desta pesquisa é: como as sequências didáticas podem ser 

planejadas, a fim de favorecerem práticas de leitura com foco na fruição literária e na vivência 

emocional do leitor? Partiu-se da hipótese de que o desenvolvimento de um projeto de 

Engenharia Didática, relativo a práticas de leitura com foco na fruição literária e na vivência 

emocional dos alunos, potencializa a vivência de experiências estéticas e humanizadoras. 

Objetivou-se verificar como e se o desenvolvimento de um projeto de Engenharia Didática na 

área de leitura literária com base na experienciação e na exploração do potencial emocional dos 

alunos contribui para a sua formação leitora. O corpus contempla um projeto de Engenharia 

Didática constituído de uma sequência didática organizada e implementada, de atividades 

realizadas pelos alunos e dos processos avaliativos realizados. Para a análise feita neste artigo, 

considerou-se um conjuntos de setenta e oito textos produzidos pelos alunos. 

 

Apresentação dos dados 

 

Diante do desafio de planejar as atividades de recepção dos alunos do 1º ano do Ensino 

Médio no início do ano letivo de 2016, uma equipe de professores de uma escola da rede federal 

de ensino, que integram a área de Linguagens e Códigos, engajou-se no desenvolvimento de 

uma proposta interdisciplinar que permitisse estabelecer um quadro diagnóstico dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre leitura e produção de textos. Além disso, levou em 

conta as atividades que seriam desenvolvidas para a Olimpíada de Língua Portuguesa de 2016 

e, consequentemente, o gênero crônica como objeto de ensino a ser explorado. 

As atividades propostas fundamentaram-se nas quatro etapas previstas para um projeto 

de Engenharia Didática, assim delineadas:  

 

 1ª Fase – análises preliminares: referiu-se à construção de um referencial teórico-

metodológico que abrangesse a organização geral da pesquisa e os conhecimentos mais 

específicos da sequência didática a ser planejada e implementada. Essa etapa foi constituída 

de cinco encontros presenciais com duração de quatro horas cada. As principais ações 
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desenvolvidas foram: definição da proposta de trabalho; levantamento de material 

bibliográfico que suportasse a pesquisa empreendida; e levantamento de materiais didáticos, 

que pudessem servir como suporte para a construção dos objetos de ensino. 

 2ª Fase – construção de um protótipo de dispositivo didático: consistiu da concepção de 

uma sequência didática que permitisse ao aluno-leitor um trabalho ativo com a leitura, por 

meio do qual ele pudesse construir sentidos, explorar o seu conhecimento de mundo, 

desenvolver a imaginação e o senso crítico, relacionar-se com os seus pares, professores e 

familiares, bem como expressar-se por meio da linguagem artisticamente trabalhada.  

 3ª Fase – experimentação: diz respeito à aplicação da sequência didática, que se constituiu 

de oficinas realizadas em dez encontros presenciais, de duas horas/aula cada. Além das 

atividades presenciais, foram planejadas atividades extraclasses, como leitura de textos, 

entrevistas e produção textual.  

 4ª Fase – análise dos resultados: apoiou-se em um conjunto de informações coletadas na 

experimentação, por meio de registros orais e das produções escritas. Em cada encontro, 

professores e alunos realizaram uma avaliação processual relacionada aos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais. O desempenho dos alunos durante as atividades e 

os resultados alcançados constituíram insumos para o planejamento das etapas e a 

participação na 5ª edição da Olimpíada da Língua Portuguesa. 

 

Discussão dos dados 

 

Nesta pesquisa, centramos a análise na atividade em uma proposta de escrita colaborativa 

realizada pelos alunos. Os participantes deveriam criar cenas narrativas de uma crônica, com 

temática livre, inspirados pela audição de uma música previamente escolhida pelos professores.  

As temáticas relevantes na produção dos alunos foram: morte, aventura, mistério, 

namoro, fantasia, viagens, contaminação, violência, romance, escolarização, adolescência, 

relações familiares, nostalgia da infância, loucura, drogas e diversão. Primeiramente 

despertaram-nos a atenção os altos índices de “morte e assassinatos” e de “aventura, suspense 

e mistérios”, seguidos de “relações familiares e afetivas” e de “amor”. Um contexto mais estrito 

nos permitiu associar esses temas o texto trabalhado em sala de aula “O menino que atravessava 

paredes”, de José Eduardo Agualusa, que mescla aventura, fantasia e relação familiar. Um 

cenário mais amplo, entretanto, nos remonta aos gêneros fábula e contos de fada, 

principalmente os textos difundidos na era romântica, cuja temática recorrente evidenciava a 

luta do bem contra o mal (aventuras), a punição do mal (que pode culminar com a morte) e o 

final feliz (o enlace amoroso e a constituição familiar).  

A construção do espaço da narrativa também parece dialogar com os cenários das fábulas 

e dos contos. Observou-se a formação de um esquema conceitual do espaço da narrativa 

marcadamente europeu, que evoca um clima de suspense, mistério, curiosidade e surpresa. 

Chamam a atenção os grupos nominais tais como “cabana”, “casa de madeira” e “chalé”, 

“bosque”, “floresta”, “vila” e “vilarejo”. Tais nomes são frequentemente qualificados por 

adjetivos como “frio”, “sombrio”, “escuro”, “silencioso”, “distante”, “chuvoso”. Daí se 

originaram sintagmas nominais como: “casa de madeira, grande, antiga, no meio de uma 

floresta escura, cheia de neve, com árvores altas de troncos grossos”, “cabana de caçador no 

meio de uma floresta escura, fria e de árvores altas” e “Uma fina e gelada garoa caía, deixando 

as ruas de pedras escorregadias e perigosas”. Outros recortes evidenciam cenários relacionados 

ao Brasil ou a outras regiões tropicais, apresentados por vocábulos como “sítio”, “chácara”, 

“fazenda”, “praça”, “casa”, “apartamento”, “praia”, “ilha”.  
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As personagens do texto são, em sua maioria, jovens e adolescentes do sexo masculino, 

seguidos de personagens fantásticas (fantasmas, ETs, criaturas mitológicas) ou animais. 

Determinou-se a faixa etária por meio de vocábulos como “jovem”, “adolescente”, “moço”, mais 

frequentes nos textos. É fato que as narrativas não existiriam sem a presença de heróis, arquétipos 

do bom moço, de bom caráter, corajosos, fortes e destemidos e que, por isso, servem de guia para 

nossas condutas. O perfil do herói pode ser evocado por meio de dois adjetivos que se sobressaem: 

“jovem” e “bonito” – nos textos, não constam homens feios. Outros vocábulos como “aventureiro”, 

“alto” e “inteligente” somam-se à constituição desse arquétipo, como forma de destacar os atributos 

físicos (a força, a virilidade do homem, que parece estar associada a “cabelos escuros”) e morais 

(sua inteligência). Ilustre personalidade será ainda mais admirável se contar com um grupo de fiéis 

escudeiros – “adolescentes” e “amigos” – na luta em prol do bem, tal como especificado nas 

aventuras do Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda. 

O perfil feminino é formado por adolescentes ou jovens, cuja descrição faz referências 

aos cabelos, olhos, estatura, juventude, compleição física e clareza da pele. A esses traços 

físicos, juntam-se outros itens lexicais proeminentes: “inteligente”, “calma”, “meiga” e “amiga” 

deixam entrever a idealização da mocinha, figura associada à imagem das princesas dos contos 

de fada. Nesse gênero, a beleza é uma característica muito valorizada, mas também merece 

destaque a bondade e generosidade das princesas. Dócil e amável, ingênua e desprotegida, a 

princesa sonha com o dia em que o seu príncipe a salvará dos perigos a que está exposta e os 

dois viverão felizes para sempre unidos pelo amor. O contraponto manifesta-se em traços 

psicológicos tais como: “extrovertida”, “aventureira”, “corajosa”, “decidida”, entre outros. 

Esta análise projeta luz sobre o grau de letramento literário dos alunos concluintes do 

ensino fundamental e recém-ingressos no ensino médio. A exposição a diferentes dispositivos 

didáticos construídos a partir de diferentes crônicas ao longo da sequência didática foi 

importante para sua vivência emocional e para a fruição literária, contudo representou apenas 

um primeiro passo para que eles obtivessem uma visão global das características literárias e do 

funcionamento sociodiscursivo desse gênero, bem como percebessem a diferença entre este e 

outros gêneros fortemente marcados por sequências narrativas, como os contos de fadas.  

 

Considerações finais 

 

O projeto de Engenharia Didática desenvolvido e implementado permitiu relacionar 

metodologia de ensino e atividades de pesquisa, contribuindo significativamente para a 

construção de conhecimentos em sala de aula. As ações planejadas e executadas foram 

fundamentais para que os alunos pudessem experienciar, individual ou colaborativamente, a 

leitura das crônicas por meio da fruição literária, bem como refletir sobre a importância de uma 

formação estética para a formação de um leitor crítico e mais humanizado. 

Os professores compreenderam a importância de trabalhar com sequências didáticas e 

com o desenvolvimento de materiais didáticos, planejados de modo a garantir a organização, o 

controle e a avaliação dos processos adotados e dos resultados atingidos. O confronto entre os 

objetivos de aprendizagem inicialmente previstos com os resultados efetivamente alcançados 

permitiu mapear as experimentações e sensações vivenciadas, os conceitos apreendidos e as 

interações estabelecidas.  
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PRÁTICAS DE ESCRITA: UMA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Juliano Guerra Rocha1 

 

Introdução 

 

No decorrer da história da educação brasileira diversos projetos e iniciativas 

governamentais tentaram banir o analfabetismo. Não obstante, os programas de alfabetização 

tornaram-se motes de campanhas eleitorais e argumento em defesa da cidadania e democracia. 

Saber ler e escrever, que nos séculos passados, era um privilégio da minoria, no Século XXI é 

uma condição essencial para sobrevivência na lógica capitalista de mercado e na sociedade 

modernizada pelos altos padrões de tecnologia. Porém, não basta codificar e decodificar os 

códigos linguísticos. É necessário que o sujeito aprenda a utilizar a leitura e a escrita dentro de 

uma função social. No entanto, as pesquisas apontam e os dados estatísticos atestam que temos 

um novo analfabetismo produzido no Brasil, o escolar. Ou seja, crianças que passaram 9 anos 

ou mais nos bancos escolares e não conseguem dominar com fluência o sistema de escrita 

alfabética, bem como utilizá-lo em seu dia a dia para atender as exigências da própria sociedade.  

A última Avaliação Nacional da Alfabetização, aplicada em 2014, pelo Ministério da 

Educação, revelou através dos seus indicadores que temos uma expressiva quantidade de crianças 

que chegaram ao final do 3º ano do Ensino Fundamental sem as noções elementares de leitura, 

escrita e matemática. Considerando que 2,5 milhões de crianças participaram do teste, os dados2 

assinalam que apenas 248.000 crianças estão no nível 4 de leitura e 247.000 no nível 5 de escrita. 

Além disso, os resultados apontam uma desigualdade entre as regiões brasileiras. Os estados do 

Norte e Nordeste ainda permanecem com os piores índices, enquanto o Sul e Sudeste sobressaem.  

Diante disso, como se explica esse panorama desastroso da aprendizagem da escrita? 

Longe de procurarmos uma resposta, esse trabalho lança reflexões acerca das práticas de escrita 

na escola pública, a partir da análise das propostas de produção textual em classes do 1º ao 3º 

ano do Ensino Fundamental. Compreendemos que essas atividades e as práticas dos professores 

serão definidoras e norteadoras das competências das crianças em serem autoras de textos. 

Sabemos que a escrita não está apenas na escola. Luria (2001, p. 143) nos lembra que “a 

história da escrita na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor coloca um 

lápis em sua mão e lhe mostra como formar letras”. Entretanto, é a instituição escolar, a 

responsável por sistematizar e consolidar o processo de aprendizagem da linguagem escrita. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar as atividades de produção 

de textos aplicadas em turmas do ciclo de alfabetização – 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 

–, observando se as propostas permitiam ao aluno uma liberdade de expressão e criação, bem 

como um efetivo aprendizado do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). As perguntas 

norteadoras da investigação foram: Quais as principais características das atividades de 

produção de texto aplicadas nas turmas do ciclo de alfabetização? As propostas de produção 

textual permitiam ao aluno uma liberdade de expressão, criação e consolidação do SEA? 

Para responder a tais questionamentos, acompanhamos durante o primeiro semestre de 

2015, sete turmas de alfabetização de uma escola pública em um município localizado na região 

sul do estado de Goiás. Nossas fontes de pesquisa foram os planejamentos de sete professoras 

alfabetizadoras e os cadernos dos alunos. A partir desses materiais, utilizando uma metodologia 
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2 Dados fornecidos pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), e que 

estão disponíveis em seu site. 
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de cunho quanti-qualitativa, sendo descritivo-interpretativista, procuramos depreender as 

práticas de escrita e as nuances de concepções que circulam no contexto escolar sobre como a 

criança aprende a escrever.  

Logo, esse trabalho está organizado em duas seções. A primeira intitulada de “A presença da 

produção escrita”, fazemos uma discussão inicial sobre a quantidade de propostas de produção 

textual identificadas durante o semestre da pesquisa, problematizando os dados numéricos e 

apresentando as atividades identificadas. E por fim, lançamos breves reflexões na seção “As 

implicações pedagógicas desse estudo: por uma escola verdadeiramente alfabetizadora”. 

 

A presença da produção escrita 

 

Por muito tempo produzir texto na escola se reduziu a saber utilizar as convenções da 

língua, dominando regras ortográficas, daí a insistência dos professores por um ensino baseado 

nas questões minimalistas de morfossintaxe. Logo, saltamos da ênfase nas regularidades 

gramaticas para a proeminência do gênero e do discurso.  

Dessa maneira, notamos que as concepções de leitura e escrita, que circularam em cada 

época, impactaram sobre as práticas de alfabetização escolar. Antes (ou ainda hoje) os 

professores seguiam manuais de orientações de como ensinar a criança a ler e escrever. Os 

exercícios padronizados em etapas de aprendizagem e os testes de leitura eram aplicados no 

intuito de garantir uma legítima e eficaz alfabetização. Com o decorrer dos séculos, essa 

perspectiva foi modificada e cada vez mais o professor conseguiu autonomia e espaço para criar 

o seu modo de ensinar, adequando-o à aprendizagem da criança. Porém, reconhecemos que 

ainda temos um longo caminho a percorrer, afinal, os velhos métodos para o ensino da escrita 

ainda imperam nos sistemas escolares e, parece-nos que existe um receio em abandoná-los para 

tentar algo novo e que atenda as atuais demandas sociais.  

Na história do ensino de leitura e escrita, especialmente no século XX, segundo Mortatti 

(2000, 2007) tivemos três modelos teóricos: construtivismo, interacionismo linguístico e 

letramento, que em decorrência de suas conjecturas determinaram as políticas públicas de 

alfabetização. Sob o enfoque de uma quarta proposição, a teoria discursiva, faremos a análise 

das atividades de escrita do texto nas classes de alfabetização. 

O primeiro semestre de 2015, na escola investigada, totalizou 98 dias letivos. A partir de 

um acompanhamento do planejamento das professoras e do caderno dos alunos, identificamos 

nas 7 turmas pesquisadas, cerca de 40 atividades intituladas de “atividade de prática de escrita”, 

“atividade de produção textual”, “atividade de redação”, “produzindo texto”, “exercitando a 

produção de texto”, “oba, é hora de escrever”. Cada enunciado, a sua maneira, revelava os 

modos de fazer e conceber a escrita nessas classes. Independente do título da atividade, essas 

propostas eram planejadas pelas docentes com a finalidade de ensinar o aluno a produzir o texto. 

No quadro abaixo, tabulamos a quantidade de propostas aplicadas nas turmas. 

 Fevereiro 

17 dias letivos 

Março 

22 dias letivos 

Abril 

20 dias letivos 

Maio 

20 dias letivos 

Junho  

21 dias letivos 

 

Total 

1º ano A 00 01 00 01 00 02 

1º ano B 01 01 00 01 00 03 

1º ano C 01 02 01 02 00 06 

2º ano A 02 01 01 01 01 06 

2º ano B 02 01 02 01 01 07 

3º ano A 01 00 02 02 03 08 

3º ano B 01 00 02 02 03 08 

Total 08 06 08 10 08 40 

Tabela 1: Quantidade, por turma, das propostas de produção textual aplicadas durante o 1º semestre de 2015 
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Alguns estudos nos mostram que não é o quantitativo de propostas de escrita que fazem 

a criança desenvolver a produção de um texto, e sim, a qualidade dessas propostas. Na fase 

inicial de aprendizagem é necessário que a criança esteja em contato constante com práticas 

que a desafiem para experimentação da escrita. Não existe um receituário que indica a dose 

necessária de atividades de produção de texto na alfabetização, contudo, “na aprendizagem da 

escrita, especificamente, ao serem desafiadas a escrever e tendo espaço para ousar, as crianças 

valem-se do universo semiótico em construção para definir estratégias para a elaboração 

textual, ao mesmo tempo em que se abrem para novas possibilidades discursivas” (GOULART, 

2015, p. 505). Desse modo, consideramos que produzir textos em qualquer nível de 

escolaridade precisa ser uma atividade rotineira, portanto contínua e dialética. 

Uma análise da tabela também permite inferir a concepção de escrita circundante no 

contexto da escola pesquisada, que é uma ressonância das visões que circulam em outras esferas 

de comunicação: a ideia de que o aluno iniciante do processo institucionalizado de alfabetização 

é incapaz de escrever textos. As professoras das turmas do 1º ano A e B transparecem esse 

aspecto ao afirmar em um colóquio: “as crianças do 1º ano ainda não dão conta de produzir 

texto no primeiro semestre, só lá pro fim do 1º ano que começam a ter noção básica” (Professora 

do 1º ano A), “alunos do 1º ano são muito imaturos para escrever textos” (Professora do 1º ano 

B). Em ambas as afirmativas, a concepção de texto está reduzida a uma escrita padrão em prosa, 

e não compreendem a dimensionalidade e alcance do discurso. Há vários meses no decorrer do 

semestre que não foram oportunizadas atividades de escrita, o que compromete o processo de 

alfabetização, já que “para ensinar a elaborar textos, é fundamental propiciar muitos e variados 

momentos de escrita de textos e, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, dar atenção especial 

ao ensino do sistema alfabético de escrita” (LEAL e MELO, 2007, p. 15) 

As 40 propostas de produção de textos foram agrupadas em 7 grupos diferentes, revelando 

categorias da prática de ensino da produção textual na escola, conforme descrevemos a seguir. 

Vale salientar que para esse trabalho, devido ao espaço curto de discussão, optamos por 

apresentar as atividades e na última seção lançar uma breve reflexão. 

No 1º ano do ensino fundamental a ênfase foi em atividades que não exigiam do aluno 

uma produção escrita propriamente dita, apenas a reprodução de palavras, ou seja, os alunos 

tinham que identificar no contexto das frases qual palavra dada encaixava-se melhor. Esse tipo 

de proposta compreendeu cerca de 80% das atividades aplicadas no primeiro ano do ensino 

fundamental. Essas atividades foram intituladas pelas professoras de “textos lacunados”: 

 

 

 Figura 1: Atividades de produção de texto 1º ano A e 2º ano B 
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Um gênero que desponta com muito destaque é o bilhete. Das 40 atividades, 6 solicitavam 

a escrita de um bilhete. Contrariando as suas finalidades, as propostas analisadas forjam a 

função social da escrita em exercícios reducionistas e repetitivos, já que as crianças não foram 

provocadas a escrever bilhetes tendo como parâmetro uma situação real e pessoal, e sim, a partir 

de cenas imaginárias, produzidas pelas professoras: 

 

  

Figura 2: Atividades de produção de texto 2º ano A e 3º ano B 

 

As imagens tornarem-se fonte de inspiração para a produção escrita em cerca de 13 das 

40 propostas identificadas. No geral, havia uma imagem ou uma sequência de imagens e o aluno 

teria que produzir algo relacionado ao que viu, conforme percebemos nos exemplos abaixo: 

 

  

Figura 3: Atividades de produção de texto 2º ano B e 3º ano A 

 

Diferente das outras séries, no 3º ano, os alunos fizeram atividades de transposição 

textual, que consistem em pegar um texto escrito em determinado gênero e transpor para outro, 

de gênero distinto: 
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Figura 4: Atividade de produção de texto do 3º ano B 

 

Para Bakhtin (2011, p. 286), “quando passamos o estilo de um gênero para outro, não nos 

limitamos a modificar a ressonância deste estilo graças à sua inserção num gênero que não lhe 

é próprio, destruímos e renovamos o próprio gênero”. Dessa forma, podemos concluir que 

atividades de transposição textual não demandam uma cópia/transcrição do texto original, e 

sim, uma recriação imbuída de uma criatividade artística do escritor. 

De todo o universo das propostas, identificamos apenas uma atividade de produção 

textual coletiva, a partir do seguinte enunciado: “Numa bela manhã surgiu um sapo na escola... 

Vamos continuar essa história? O que aconteceu?”. Produzir textos coletivamente sugerem uma 

tarefa de negociação entre professores e alunos e entre os próprios alunos. É possível, através 

da produção coletiva, o professor não só explorar o que escrever, mas também, para que e para 

quem escrever (GERALDI, 1997). Assim sendo, o docente cumpre o papel de mediador da 

aprendizagem: mobiliza a classe para o desenvolvimento de uma discursividade na passagem 

de um gênero primário para um secundário (BAKHTIN, 2011); entusiasma os alunos para o 

domínio dos elementos de textualidade, e, concomitantemente, ensina-os a agir 

democraticamente e respeitar as opiniões dos outros num contexto coletivo. 

Dez propostas das 40 analisadas solicitavam que o aluno desse continuidade a uma 

determinada narrativa, como no exemplo abaixo: 

 

 

Figura 5: Atividade de produção de texto do 2º ano B 
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Por fim, nos deparamos com 2 propostas de textos em diálogos, no geral, histórias em 

quadrinhos.  

 

 

Figura 6: Atividade de produção de texto do 2º ano B 

  

Um aspecto importante que precisa ser considerado pelo professor é a qualidade do 

material a ser oferecido ao aluno. Encontramos muitas atividades que o espaço para a produção 

do texto era muito estreito e curto, o que delimitava a criação do aluno, limitando seu 

pensamento a um espaçamento predeterminado. Também, algumas imagens estavam ilegíveis, 

o que impedia a criança de analisá-las para a escrita de textos que as usavam como elemento de 

inspiração.  

 

As implicações pedagógicas desse estudo: por uma escola verdadeiramente alfabetizadora 

 

Aprender a ler e escrever parece ser simples aos ouvidos leigos e assim seria se 

compreendêssemos leitura e escrita como um aprendizado de códigos alfabéticos. Mais do que 

aprender letras, alfabetizar é construir significado ao mundo. Falamos, portanto, de um processo 

particular (afinal, cada um aprende a seu modo e tempo) que não se retém a fases predefinidas 

e moldadas em caraterísticas psicológicas, culturais, pedagógicas, dentre outras. 

Um olhar para as atividades apresentadas no decorrer desse trabalho apontou um 

problema no ensino da produção de texto na escola. Percebemos que houve uma separação da 

aprendizagem da escrita com a sua função de uso social, já que nos termos discursivos, a 

maioria das atividades não criaram oportunidades para que o aluno descobrisse a possibilidade 

ou necessidade de usar a língua como forma de comunicação e interlocução. Outrossim, as 

atividades não propiciaram uma liberdade de expressão, criação e consolidação do Sistema de 

Escrita Alfabética. Os gêneros da ordem do narrar foram predominantes nas propostas, 

constituindo uma ausência de produções de textos argumentativos. 

Dessa maneira, uma escola que alfabetiza não considera que leitura é reconhecer sons em 

traços gráficos, muito menos decifrar palavras que juntas não fazem sentido. Vai além disso, leitura 

é criar significado ao mundo. Através de palavras, e mediado por elas, se apoderar de 

conhecimentos e opiniões. Leitura é a capacidade crítica e criativa de combinar sons que formam 

diversos textos, é habitar o inimaginável e viajar para mundos distantes através das letras.  

Nessa escola, verdadeiramente alfabetizadora, escrever não é copiar ou apenas traçar 

letras isoladas ou combinadas com outras. Escrever é a capacidade de produzir, de criar uma 
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imagem com palavras. É a habilidade de combinação de grafemas que formam, através da 

intencionalidade do escritor, os diferentes gêneros textuais.  

  Diante disso, reiteramos que ensinar a escrever é uma das responsabilidades mais 

importantes da escola, e essa instituição não pode deixar de assumir essa atribuição. 
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ALFABETIZAÇÃO: O QUE REVELAM OS PROFESSORES? 
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Introdução 

 

Em se tratando das relações de ensino e de aprendizagem, especialmente no âmbito da 

alfabetização, observa-se a respeito dos resultados, certa insatisfação por parte da sociedade e 

de contextos escolares. Nas discussões sobre a educação escolar e sua efetividade em termos 

das aprendizagens de leitura e escrita, tem-se apontado o professor, sua atuação e formação, 

como um dos fatores que contribui para o insucesso. Especialmente em termos da formação, 

reivindicam-se novos encaminhamentos e formulações de modo a melhor auxiliar esses 

professores em seu trabalho. 

No que se refere ao discurso educacional atual sobre professores, vários esforços têm sido 

encetados para melhorar o trabalho docente. Pesquisas atuais sobre a qualidade da educação, 

revelam o quanto a atuação do professor é um fator determinante para o bom desempenho dos 

alunos, nas mais diferentes instituições de ensino. (GAUTHIER, 2014). Esse conjunto de 

produções enfatiza as relações entre a prática e o trabalho realizado por um professor, e as 

chances de uma aprendizagem efetiva por parte do aluno. O professor neste aspecto é um 

elemento central para o sucesso escolar. A esse respeito, Gauthier (2014) pontua que  

 
O professor é o fator de maior impacto no desempenho dos alunos que lhe são 

entregues. Certamente, o meio socioeconômico, a família e as características 

do aluno têm efeito no aprendizado, mas existem diferenças no desempenho 

dos alunos que podem ser explicadas antes de tudo pelas intervenções do 

professor. (GAUTHIER, 2014, p. 29) 

  

O fato do professor ser considerado como o “fator de maior impacto” na aprendizagem 

dos alunos, ratifica a importância de aprofundar as análises sobre o professor, sua atuação e 

formação. (GAUTHIER, 2014).  

No que diz respeito especificamente à alfabetização, uma gama de pesquisas apontam a 

intrínseca relação entre práticas docentes e bons resultados nos processos de aprendizagem das 

crianças. (CASTRO, 2009; CERDAS, 2012; PELES, 2004) 

É nessa perspectiva que se apresentam, nesse estudo, resultados de investigação 

realizada com o objetivo de explicitar trajetórias exitosas em alfabetização, buscando 

desvelar os fatores aos quais os professores atribuem o sucesso de seu trabalho, ao mesmo 

tempo que trazem indícios de como se percebem enquanto professores alfabetizadores de 

referência para os seus pares.  

Entende-se neste estudo, como práticas exitosas aquelas que cumprem as finalidades de 

promover o desenvolvimento de competências de leitura e de escrita. Acredita-se que através 

do mapeamento do que se entende como “boas práticas”, seja possível apontar formas mais 

propositivas para pensar a relação entre as práticas do professor alfabetizador e a aprendizagem 

dos alunos.  
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Práticas pedagógicas facilitadoras de uma aprendizagem exitosa na alfabetização  

 

Alfabetizar hoje ainda é um grande desafio para a prática pedagógica escolar. Apesar da 

universalização e do acesso ao ensino, conquistas das últimas décadas, é possível encontrar 

crianças que saem da escola sem ter o domínio proficiente da leitura e da escrita. Esse fenômeno 

é atribuído a múltiplos fatores, internos e externos à escola. No que se refere aos fatores 

internos, destacam-se, dentre outros, especialmente àqueles relacionados à formação e à prática 

do professor alfabetizador, especialmente os relacionados às experiências de aprendizagem que 

oferece aos alunos.  

Os estudos e debates em torno da formação do professor alfabetizador anunciam um 

conjunto de saberes importantes para uma boa atuação docente. Nesse sentido, atribui-se um 

papel relevante ao domínio do objeto da alfabetização, que perpassa o conhecimento sobre a 

língua, a linguagem e seus sistemas, bem como a apropriação de estratégias didático-

pedagógicas que possibilitem ao aluno a condição de sujeito ativo, e interlocutor desta língua. 

No que diz respeito aos conhecimentos sobre a língua, Cagliari (1999) destaca que  

 
A alfabetização é um processo que envolve a linguagem oral e a escrita, e, 

portanto, precisa se colocar como um problema linguístico, na sua essência 

primordial, somente através de reflexões linguísticas bem conduzidas é que se 

pode ter uma verdadeira dimensão do processo de alfabetização. (CAGLIARI, 

1999, p. 134) 

 

Desse ponto de vista, o domínio de noções sobre fonética, psicolinguística, 

sociolinguística e de outros elementos do campo da linguagem são indispensáveis à formação 

de um bom professor alfabetizador.  Do mesmo modo, a apropriação de estratégias didático-

pedagógicas também é fundamental ao êxito do seu trabalho. (LERNER, 2002). O professor 

precisa ter clareza de “como ensinar”, que atividades são mais pertinentes, que recursos são 

mais adequados. Portanto, cabe ao alfabetizador buscar sempre diferentes formas de 

intervenções, diferentes caminhos para o oferecimento de experiências de aprendizagem mais 

significativas.  

Chama atenção também os estudos que se se ocupam da importância das características 

pessoais do alfabetizador como fatores que influenciam no sucesso/insucesso dos alunos. 

(LEITE E TASSONI, 2007, p. 123). A esse respeito cabe destacar que  

 
O que se diz, como se diz, em que momento e por quê- da mesma forma que 

o que se faz, como se faz, em que momento e por quê – afetam profundamente 

as relações professor-aluno e, consequentemente, influenciam diretamente o 

processo de ensino-aprendizagem.[...] (LEITE E TASSONI, 2007, p. 123) 

 

Nesse sentido, pode-se inferir que não apenas o domínio do conhecimento e a organização 

do trabalho didático-pedagógico refletem na aprendizagem significativa dos alunos, mas, 

sobretudo, as características pessoais do alfabetizador também influenciam o seu trabalho 

cotidiano. A maneira de ser do professor se reflete na sua maneira de ensinar, “o professor é 

uma pessoa [...] uma parte importante da pessoa é professor” (NÓVOA, 1992, p. 15).  

Quando se trata do conjunto de fatores facilitadores de uma prática pedagógica exitosa, é 

curioso observar ainda que, a partir de resultados de produções acadêmicas sobre os aspectos 

considerados relevantes por professores alfabetizadores, os aspectos pessoais preponderam. 

(CERDAS, 2012; PELES, 2004). Quando entrevistados, a maior parte dos alfabetizadores 
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indica que um trabalho exitoso se constrói também com afetividade, criatividade, amor pelo 

que faz, compromisso, criatividade, entre outras características pessoais do professor.  

Em linhas gerais, observa-se, então, que três componentes podem ser considerados 

imprescindíveis a uma prática exitosa em alfabetização: o domínio de conhecimentos, a 

organização de estratégias didático-pedagógicas e as características pessoais dos professores. 

 

A que fatores professoras atribuem o sucesso como alfabetizadoras? 

 

A partir dos estudos sobre a relevância do professor para o processo de aprendizagem dos 

alunos, surgiu a curiosidade em relação a como professores alfabetizadores, reconhecidos por 

seus pares como aqueles cuja prática alfabetizadora se destaca, percebem sua própria prática.  

Assim, buscou-se identificar, no universo de professores alfabetizadores que atuam na 

rede Municipal de Educação de Duque de Caxias - RJ, aqueles considerados pela Equipe 

Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação como bons professores alfabetizadores. Desse 

universo foram indicadas 20 alfabetizadoras, dentre os quais apenas 6 se disponibilizaram a 

participar da entrevista. Privilegiou-se como opção metodológica a pesquisa de tipo qualitativa, 

utilizando-se de entrevistas semiestruturadas. A fim de elucidar os elementos que compõem 

uma prática exitosa em alfabetização, buscou-se analisar as características desta prática exitosa 

elencadas pelas professoras entrevistadas. Do ponto de vista do conteúdo das entrevistas, as 

falas foram estruturadas a partir das seguintes categorias: domínio do conhecimento, 

organização didático-pedagógica e características pessoais.  

No que diz respeito ao domínio de conhecimentos relativos à alfabetização, as falas das 

professoras ratificam a importância de uma formação teórica consistente, que permita ao 

professor não apenas dominar os conteúdos que ensina, mas sobretudo conhecer as funções da 

língua e do letramento.  

Na perspectiva da Professora 2 o estudo tem um papel fundamental: 

 
[...] Não dá para chegar na sala e não saber o que fazer. Por exemplo, lá atrás 

eu tinha a afetividade com eles, eu tinha a questão de querer conhecer, mas eu 

não tinha o estudo mesmo. E isso fez diferença, muita! Acho que na verdade 

é o principal. (PROFESSORA 2) 

 

Pode-se depreender que embora valorize as habilidades pessoais, a Professora 2 sinaliza 

a importância de saber o que fazer, ou seja, de conhecer e dominar aquilo que se faz.  

No que tange à organização didático-pedagógica do trabalho, as professoras enfatizam 

também o uso de atividades diversificadas, que melhor atendam aos seus alunos, como fatores 

que favorecem a aprendizagem. Serve de exemplo o relato da Professora 1: 

 
[...] uma hora é uma história, uma hora é uma música, uma poesia, uma hora 

é um texto, trago textos e a gente produz textos [...] a gente trabalha em grupo, 

e eu junto um aluno que tem mais facilidade com um aluno que tem mais 

dificuldade. (PROFESSORA 1) 

 

Como se pode observar, a organização didático-pedagógica articula a elaboração de 

atividades e o uso de estratégias de organização da própria sala de aula e dos alunos.  

As professoras destacam, ainda, o planejamento como um componente indispensável a 

um bom trabalho, indicando quais caminhos do fazer pedagógico são mais afinados aos 

objetivos que pretende atingir quando afirmam: 
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[...]você não consegue trabalhar sem fazer um planejamento decente, um 

planejamento que saiba porque você vai trabalhar aquelas atividades na sala 

de aula. (PROFESSORA 4) 

 

Destaca-se na fala das professoras alfabetizadoras a relevância dada ao saber da 

experiência e a troca entre os pares. No que diz respeito ao saber da experiência, a alfabetizadora 

afirma: 

 
[...] A experiência é uma coisa que você ganha com o tempo [...] Algumas 

coisas você já sabe que dão certo para todo mundo e que cada um tem o seu 

tempo. (PROFESSORA 5) 

 

 A experiência age trazendo segurança e a aquisição de certezas profissionais, e, 

consequentemente um melhor domínio do trabalho. Sobre a troca entre os pares a Professora 1 indica: 

 
[...] Se trancar na sua salinha, viver suas angústias sozinha, não adianta muito. 

Acho que tem que ter sempre o pensamento de que o outro pode contribuir 

para o seu trabalho. [...] (PROFESSORA 1) 

 

Sob esta ótica entende-se que a troca com os pares aparece com um dos elementos que 

compõem a organização didático-pedagógica do trabalho dos alfabetizadores. A partilha de 

saberes assume um papel crucial no desenvolvimento de práticas exitosas. O sentimento de 

pertencimento a uma equipe de trabalho onde se pode contar com o outro permite refletir sobre 

as próprias práticas, reorganizando-as de modo que se tornem mais significativas.  

Em termos das características pessoais destacam-se o compromisso, curiosidade, 

afetividade, criatividade e paixão pelo que faz como componentes indispensáveis a um trabalho 

exitoso na alfabetização. De acordo com as professoras: 

 

[...]Eu sou apaixonada pela educação, eu gosto muito de trabalhar com as 

crianças [...] Sou uma professora muito angustiada, muito curiosa eu acho que 

são essas coisas que me ajudam a buscar fazer sempre o melhor”. 

(PROFESSORA 1) 

 [...] atribuo o meu sucesso a questão da afetividade, ao envolvimento[...] me 

preocupar com meus alunos, querer que eles aprendam, acreditar neles. [...] 

(PROFESSORA 3) 

[...]mesmo que precise ficar depois da hora, eu não tenho que fazer por 

sacerdócio, mas por compromisso! Compromisso com aquele aluno que é da 

escola pública (PROFESSORA 6) 

 

Quando questionadas sobre os fatores aos quais atribuem o sucesso do trabalho enquanto 

alfabetizadoras, as professoras, embora tenham pontuado o domínio do conhecimento e a 

organização didático-pedagógica, destacam as características pessoais como elementos de 

maior relevância. 

 

Algumas considerações 

 

A partir do que foi possível depreender nas entrevistas, as falas das alfabetizadoras ratificam 

os achados das pesquisas sobre práticas exitosas em alfabetização (CERDAS, 2012; PELES, 2004), 

em que as características pessoais são indicadas como fatores relevantes para o sucesso. 
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Embora nos discursos as características pessoais sejam predominantes, as alfabetizadoras 

também revelam de diferentes modos, a importância do domínio do conhecimento e da 

organização didático-pedagógica para o êxito de suas práticas. Sendo assim, pode-se considerar 

que existe um amálgama de saberes, (TARDIF, 2005) que reúne não somente características 

pessoais, mas outros conhecimentos e estratégias que garantem sucesso na alfabetização. Esses 

saberes apesar de aparecem muitas vezes separadamente e assumirem valores diferentes para 

cada professor, são na verdade indissociáveis.  

O estudo revela o quanto o fazer pedagógico em alfabetização é permeado por angústias, 

inquietações, desassossegos e tentativas de possíveis caminhos para a construção de práticas 

exitosas na alfabetização.  
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A PUBLICIDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA PROMOVENDO 

APRENDIZAGENS SOBRE HOMENS E MULHERES NEGROS/AS 

 

Sidney Faria Rosa1 

Angela Dillmann Nunes Bicca2 

 

Este texto, desenvolvido a partir dos Estudos Culturais de vertente pós-estruturalista, 

aborda o modo como a publicidade que circula na Internet pratica uma forma de pedagogia 

cultural que ensina sobre corpo e embelezamento de homens, mulheres e crianças negros/as.  

A possibilidade de estudar as aprendizagens/ensinamentos (COSTA, ANDRADE, 2015) 

produzidas por textos da mídia tem relação com os modos como ocorre a produção e o 

intercâmbio de significados que são instáveis e vacilantes. A linguagem, como mostrou Hall 

(1997a, 1997b), se vale de palavras, sons, imagens, etc, para significar ou representar nossos 

conceitos, ideias e sentimentos. A produção de significados associa-se, assim, a lutas de poder 

onde pode se produzir, por exemplo, as identidades culturais de homens e mulheres negros/as.  

Para analisar peças publicitárias com circulação na Internet que apresentassem homens e 

mulheres negras realizamos uma busca de imagens no website Google realizada no dia 25 de 

maio de 2015 às 14 horas, usando as palavras negros, negras e publicidade. Essa busca fez o 

website selecionar duzentas imagens dentre as quais nove configuravam a promoção de alguma 

marca, produto ou serviço. Selecionamos apenas peças publicitárias veiculadas após o ano de 

2010, ano a partir do qual os dados censitários registram que a maioria dos brasileiros/as tem 

se declarado negros e/ou pardos. Das nove peças publicitárias localizadas, quatro enfatizavam 

associações entre a negritude e algumas formas de representar o corpo e o cabelo bem como 

apontando o uso de cosméticos. 

Para desenvolver a análise das peças publicitárias valemo-nos da noção de representação 

cultural (HALL, 1997b), abordagem que enfatiza o modo como a representação está implicada 

com a criação e a circulação de significados pela linguagem. Além disso, valemos-nos das 

considerações de Joly (1994) sobre a análise de imagem que apontam a necessidade de 

contemplar as cores, as formas, a composição e as texturas utilizadas, o tamanho e os tipos das 

fontes, o enquadramento, a profundidade de campo, entre outros elementos que possibilitam 

refletir a respeito dos significados que a peça publicitária está ajudando a produzir. 

 

Corpo e embelezamento 

 

                                                           
1 Instituto Federal Sul-rio-grandese, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: sidneyfariarosa0@gmail.com. 
2 Instituto Federal Sul-rio-grandese, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: angela.bicca@hotmail.com. 
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Figura 01: Disponível em: <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/wpcontent/uploads/2013/10/devassaa-

600x392.jpg>. Acesso em: 11 mai. 2015. 

 

A peça publicitária da cerveja Devassa Negra ao apresentar o desenho de uma mulher junto 

com a mensagem verbal que diz que é pelo corpo que se reconhece uma negra realiza uma 

associação entre esse corpo e a bebida que, aliás, tem a mesma cor que a pele da mulher desenhada. 

A forma mais recorrente de criar associações entre o corpo de uma mulher e uma cerveja, 

talvez, se estabeleça quando são relacionadas mulheres brancas e loiras com as cervejas claras. 

A expressão “loira gelada” tornou-se, portanto, uma forma de referir a cerveja que se vale do 

que poderia ser um elemento comum à mulher e à cerveja (VICENTE, 2015; MÄDER, 2003).  

Esse recurso, segundo Carvalho (2010), possibilita tornar um produto comercial 

indissociáveis da modelo que o anuncia, levando aquele que se imagina ser o consumidor do 

produto a lembrar da mulher quando vê a cerveja e vice-versa. Ou, explorando outra 

possibilidade, levar outras mulheres a desejar ter um corpo de modelo que corresponde aos 

padrões de beleza mais valorizados socialmente. Essa representação de corpo produz, entre 

outros aspectos, uma pedagogia de gênero que ensina sobre a vida sexual de homens segundo 

um padrão hegemônico de masculinidade e reforça a compreensão de que as mulheres ocupam 

uma posição de objeto de desejo masculino (VICENTE, 2015).  

Corrêa (1996), ao discutir os modos como se constitui culturalmente a relação entre raça 

e gênero, apontou que mulata vem sendo representada em diferentes textos culturais como 

objeto de desejo e como símbolo nacional. Aliás, na classificação racial que tomou força no 

século XIX, negros e brancos foram tratados como os pontos extremos do que poderia gerar 

misturas em variados graus, criando uma paleta de tons que possibilitava gerar as melhores 

expectativas e vantagens sociais para os tons claros e as associações negativas e desvantagem 

sociais para os tons mais escuros.  

Essas misturas entre elementos de diferentes raças/etnias no Brasil, segundo Corrêa 

(1996), guardaram, também, relação com o que se produziu em termos de feminilidade e de 

masculinidade. Era recorrente a atribuição da condição de homossexual e/ou infértil ao 

mestiço/mulato (por derivação do próprio nome mulato, como referência à mula, fruto do 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/wpcontent/uploads/2013/10/devassaa-600x392.jpg
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/wpcontent/uploads/2013/10/devassaa-600x392.jpg
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intercurso entre égua e jumento) em contraposição ao homem luso e heterossexual. Essa 

condição seria amenizada no momento em que o mestiço/mulato procedesse ao processo de 

branqueamento social, ou seja, incorporassem padrões culturais brancos. Porém, mesmo assim 

os mestiços/mulatos branqueados eram considerados masculinos menores em relação aos 

europeus. A feminilidade da mulata era, também, produzida em relação à feminilidade branca 

recatada das mulheres europeias.  

Talvez isso tenha possibilitado a produção de significados em torno de um modo 

estereotipado de representar a mulata como exuberante e sedutora, prática representacional que 

reduz, simplifica, essencializa, naturaliza e estabelece diferenças inalteráveis entre indivíduos 

(HALL, 1997b). Além disso, o estereótipo separa aquilo que socialmente deva ser considerado 

como normal e aceitável daquilo que, ao contrário, é visto como anormal e inaceitável e tende 

a aparecer quando há grandes desigualdades sociais.  

 

 

Figura 02: Disponível em: 

<http://4.bp.blogspot.com/3fsmkvwja1u/tkfm1j_wpdi/aaaaaaaawje/dm3szvsk6f8/s1600/bebe+negro+johnsons.jpg>. 

Acesso em: 25.mai.2015 

 

A peça publicitária da Johnson & Johnson valeu-se, como modelo, do bebê vencedor de 

uma votação3 para escolha do Johnson's baby do ano de 2011. Esse evento deu sequência a um 

concurso de beleza infantil que teve início na década de 1950 e ganhou força no mundo inteiro 

fazendo o Bebê Johnson símbolo da criança bonita e bem cuidada.  

Atentar para os concursos de beleza infantis é interessante para refletir-se a respeito da 

constituição do que é ou não considerado belo em cada tempo e lugar. No Brasil do final do 

século XIX, o Positivismo e o Higienismo já haviam indicado que competia às mulheres a 

responsabilidade pelos cuidados e educação das crianças (ALMEIDA, 2004). O entendimento 

de que competia às mães a prevenção de doenças nas crianças fez com que se criassem 

estímulos para a adoção de novas práticas de higiene no início do século XX. Uma das formas 

de investimento desenvolvidas para cumprir tal propósito levou a criação de concurso com 

prêmios com ampla divulgação na imprensa. O primeiro desses concursos, como mostrou 

                                                           
3 Site onde ocorreu a votação http://www.bebejohnson.com.br/. 

http://4.bp.blogspot.com/3fsmkvwja1u/tkfm1j_wpdi/aaaaaaaawje/dm3szvsk6f8/s1600/bebe+negro+johnsons.jpg
http://www.johnsonsbaby.com.br/
http://www.bebejohnson.com.br/
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Almeida (2004), foi promovido em 1928 pelo jornal O Brasil de amanhã que divulgava 

amplamente a ideia de que a nação caminha pelos pés da criança. O referido concurso focalizava 

a robustez infantil, admitido às crianças de um a três anos de idade para disputarem o prêmio. 

Essas crianças deveriam estar matriculadas nos Centros de Saúde, na seção de proteção à 

infância, há mais de três meses e com frequência assídua ao serviço. Esse concurso, como 

também mostrou o autor (idem), tinha participantes de todas as raças/etnias e valorizada as que 

fossem alegres e vivazes. Porém, a origem europeia e paulista mantinha seu destaque. Além 

disso, teria sido a primeira vez no Brasil em que a ideia de que gordura excessiva não era 

associada à beleza, mas a possíveis prejuízos na saúde.  

Mais adiante, outros concursos de beleza infantil advieram, porém deixaram de ocorrer 

vinculados aos centros de saúde para ocorrem em escolas. E, desde as últimas décadas do século 

XX, nem os centros de saúde nem as escolas mantém centralidade nos concursos de beleza infantis, 

eles passaram a ser uma forma de promoção comercial de produtos voltados para as crianças.  

 

 

Figura 03: Disponivel em: 

<http://3.bp.blogspot.com/_a09Gj6UVRsE/Snm6UtYMNI/AAAAAAAANVY/sPZPLpYG90M/s1600/Viver+a+

Vida+-+Google+Chrome+1152010+195505.jpg>. Acesso em: 25.mai.2015 

 

A peça publicitária que anuncia o AmaciHair enfatiza o uso de um produto para 

tratamento de cabelos que promete a conquista de uma beleza natural obtida através do 

alisamento. Ora o “natural” pode ser lido como indicação de que o produto produz cabelos que 

não aparentem ter passado por tratamento químico, melhorando a aparência e a textura dos fios. 

A naturalidade, portanto, não precisa significar a ausência total de ação sobre o cabelo como 

apontou Santos (2000) ao discutir os discursos produzidos sobre o cabelo negro em salões de 

beleza que têm sido nomeados como étnicos4.  

No entanto, associar o cabelo liso a uma forma de beleza a ser buscada é algo polêmico, 

para muitos integrantes de movimentos negros essa seria uma forma de afastamento do em 

relação às origens étnico/raciais. Os penteados apontados como “autênticos” ou “naturais” para 

                                                           
4 Salões de beleza que oferecem serviços especializados para negros e negras tem sido nomeados como étnicos ou 

como afros (GOMES, 2002; SANTOS, 2000). 

http://3.bp.blogspot.com/_a09Gj6UVRsE/Snm6UtYMNI/AAAAAAAANVY/sPZPLpYG90M/s1600/Viver+a+Vida+-+Google+Chrome+1152010+195505.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_a09Gj6UVRsE/Snm6UtYMNI/AAAAAAAANVY/sPZPLpYG90M/s1600/Viver+a+Vida+-+Google+Chrome+1152010+195505.jpg
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homens e mulheres negros/as estariam associados a formas de manifestação política contraria 

a um sistema de dominação racial que associa esse cabelo a termos pejorativos (HOOKS, 2005). 

O cabelo, como o corpo, é importante gerador e difusor de mensagens e parece ser um dos 

elementos que mais facilmente se pode ser modificado, como lembrou Gomes (2002) ao discutir o 

trabalho realizado em salões de beleza especializados em negros/as. Talvez por isso, em esforços 

que são diferentes do que foi pontuado acima relativamente ao que é considerado autêntico para 

cabelos de negros/as, processos tais como relaxamento, amaciamento e alisamento capilar têm sido 

instrumentos usados para uma ação cultural, política e social que visa à valorização da beleza negra 

e a compreensão de que homens e mulheres negros/as podem ter os cabelos que desejarem. Aliás, 

diversos profissionais da beleza oferecem gratuitamente serviços de maquiagem e penteado em 

eventos promovidos por integrantes de movimentos negros.  

 

 

Figura 04: Disponivel em: 

<http://178.62.32.110:1337/?c=46&r=472&f=21090&d=20237&l=http://www.meioemensagem.com.br/home/co

municacao/noticias/2014/01/23/Real-Beleza-de-Dove-celebra-10-anos.html&i=4784>. Acesso em: 25.mai.2015 

 

A peça publicitária da marca Dove enfatiza o direcionamento de produtos para mulheres 

que não atenderiam aos padrões hegemônicos de beleza. Porém, mesmo assim, a propaganda 

não deixa de valorizar certos corpos em detrimentos de outros. A jovialidade e possibilidade de 

rejuvenescer mediante a compra de determinados produtos pode ser, até mesmo, acentuada 

mesmo quando não se está tratando do padrão de beleza referido acima. 

A preocupação para manter um corpo bonito e saudável não é recente. Exemplos disso 

nos levam ao tempo em que a mulher egípcia tomava banho com uma mistura de água e 

carbonato de cal; para a Idade Média quando a formosura era considerada fruto do pecado; para 

a Era Barroca quando a fartura das formas aumentava o charme feminino ou para século XIX 

quando com a beleza e os cuidados com o corpo ganharam tendências associadas com a 

expansão industrial capitalista que precisava vender produtos cosméticos (FLOR, 2010). Nesse 

contexto os cosméticos, as cirurgias, as academiase os personal trainners são tomados como 

recursos para a produção de certos tipos de corpos belos, saudáveis, duráveis e jovens.  

http://178.62.32.110:1337/?c=46&r=472&f=21090&d=20237&l=http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2014/01/23/Real-Beleza-de-Dove-celebra-10-anos.html&i=4784
http://178.62.32.110:1337/?c=46&r=472&f=21090&d=20237&l=http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2014/01/23/Real-Beleza-de-Dove-celebra-10-anos.html&i=4784


A PUBLICIDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA PROMOVENDO APRENDIZAGENS SOBRE... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1135-1141, SET.DEZ.2016 1140 

Lucas e Hoff (2006), ao discutirem os modos como a publicidade de cosméticos elenca 

elementos das sociedades ocidentais contemporâneas para indicar as obrigações cada vez mais 

atribuídas a cada indivíduo em relação ao seu próprio corpo, apontam a ênfase desta forma de 

publicidade na possibilidade de que cada um/a de nós pode ter o corpo que quiser se realizarmos 

os investimentos disponíveis no mercado para alcançar tal objetivo.  

 

Para finalizar 

 

As peças publicitárias selecionadas para esta pesquisa focalizaram os corpos de homens 

e mulheres negras de quatro formas distintas: a primeira promove comparação entre o corpo de 

uma mulher e o corpo de uma cerveja recorrendo a elementos que seriam comuns a ambas e ao 

conhecido estereótipo da mulata fortemente sexualizada; a segunda enfatiza a promoção de 

concursos de beleza infantil; a terceira alude a ação sobre o cabelo tomando-o como gerador e 

difusor de mensagens, muitas vezes associado à ação política relativamente ao pertencimento 

étnico/racial e como elemento maleável e fácil de transformar; a quarta aborda mulheres que 

não são modelos profissionais e que não atendem aos padrões mais rígidos de beleza. 
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PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA NA WEB: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA DAS “MENSAGENS COMPARTILHADAS” PELO FACEBOOK 

 

Pâmela da Silva Rosin1 

 

No presente artigo, visamos refletir sobre certas práticas de escrita e de leitura da 

atualidade, relativas aos usos das novas mídias, assim como sobre os discursos que circulam 

acerca dessas práticas na atualidade. De modo específico, objetivamos apresentar algumas das 

constatações a que chegamos em nossa dissertação de mestrado2 quando então nos dedicamos 

à análise de fragmentos de textos literários, de autores da contemporaneidade, e que começam 

a circular, destacados de seus textos e dos livros de origem, autonomizando-se sob a forma de 

mensagens em sites de redes sociais, particularmente, aquelas relativas às postagens e 

comentários presentes nas páginas de compartilhamento do Facebook, que nos possibilitaram 

analisar e descrever o funcionamento peculiar da autoria nesses suportes de veiculação de textos 

bem como, as formas de constituição e compartilhamentos de ‘frases’.  

 

Frases de autores: as mensagens compartilhadas de Caio Fernando Abreu e Clarice 

Lispector 

  

A circulação e produção de textos, sejam novos ou antigos, nesses novos meios, nos 

coloca como testemunhas de uma mudança sem precedentes, como afirma o historiador cultural 

Roger Chartier3 “a revolução do texto eletrônico será ela também uma revolução da leitura.” 

(CHARTIER, 1999, p. 100). A leitura sobre a tela não se realiza da mesma forma que no códex; 

a revolução em curso ante suas características materiais afetam significativamente os modos de 

ler, demandando, de um lado, a necessidade da manutenção e transposição de regras próprias 

da ordem do impresso; de outro, a necessidade de reconstrução de regras, modelos, hábitos, 

práticas de produção e acesso aos textos. Se antes os textos eram veiculados primordialmente 

apenas em objetos impressos, na atualidade, são sob diversas telas que sua circulação é 

proporcionada de modo que estão suscetíveis a uma certa “homogeneização”, uma vez que são 

recebidos pelo mesmo meio – a tela – desfazendo assim a forma material que possibilitaria a 

distinção e categorização dos textos tal como realizada na cultura impressa. 

Dentre os aspectos marcantes das mutações de nossas práticas, a criação da Web 2,04 e a 

inserção de plataformas de transmissão de conteúdos online, destacamos a criação dos sites de 

redes sociais que ampliam as formas de difusão e criação de conteúdos e informações em um 

curto espaço de tempo. Dos sites de redes sociais, voltamo-nos especificamente, para o 

Facebook, onde podemos observar um fenômeno atual e frequente: o emprego de ‘frases’ de 

autores conhecidos (preferencialmente do campo literário) na composição de perfis, páginas 

(dedicadas exclusivamente a produção e divulgação de frases) e murais dos usuários. 

                                                           
1 Doutoranda Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo, Brasil. E-mail: pamelasilvarosin@gmail.com.  
2 Dissertação intitulada “Peculiaridades do exercício da função autor em redes sociais: uma análise discursiva de 

“mensagens compartilhadas” pelo Facebook”. (CNPq - Processo 134333/2014-4). 
3 O autor, em suas obras A ordem dos livros e Do leitor ao navegador, propõe, a partir de um panorama histórico das 

mutações do modo de ler, a distinção entre as mudanças que afetaram a produção e circulação dos textos e as formas de 

apropriação dos leitores (como a passagem do rolo ao códex, entre séculos II e III), daquelas que apesar que impactarem 

na produção e circulação de modo a ampliá-la consideravelmente num dado período, não implicaram, necessariamente, 

em mudanças nos modos de ler (como a invenção dos tipos móveis de Gutenberg em meados séculos XV). Para ele, a 

revolução eletrônica que se encontra em curso, proporcionará tanto mudanças na produção e circulação dos textos e nas 

suas formas de apropriação quanto ampliará a circulação dos textos. 
4 Diferentemente da Web 1.0, ela tem, possibilitado a inserção de conteúdo produzido online e de forma colaborativa. 

mailto:pamelasilvarosin@gmail.com
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Designamos essas ‘frases’ de “mensagens compartilhadas” dado aos processos de 

seleção, destacamento e adaptação de enunciados, como o acréscimo de imagens ou de 

ilustrações que sofreram na passagem de um suporte ao outro. A denominação – mensagens 

compartilhadas – se dá, por um lado, ao modo genérico como os usuários dessas redes 

designam essas “frases” pelo termo “mensagens”, por outro, o qualificador e especificador 

“compartilhadas” é atribuído pela função que exercem atuando como forma pública de 

socialização, estabelecendo e reforçando vínculos sociais, como também, registram a opinião, 

o pensamento, e sinalizam, em função de sua escolha, o bom gosto e a formação cultural daquele 

que as emprega na rede.  

Dentre os diversos enunciados que circulam em páginas de compartilhamento, 

observamos uma certa predileção por alguns autores literários consagrados, que por razões 

diversas são frequentemente mais citados nas páginas de modo geral, bem como contam com 

páginas dedicadas exclusivamente a eles. É o caso das páginas dedicadas a Caio Fernando 

Abreu e Clarice Lispector5. Uma das razões dessa predileção pode ser explicada pela própria 

condição de destacabilidade de que gozam certos enunciados em relação aos demais, como 

afirma Maingueneau (2014; 2008). Para o autor, aspectos da própria estrutura linguística desses 

enunciados configuram completude e independência formal (prosódia, rimas internas) e 

semântica (metáforas, antíteses, etc) de modo a parecer saltar aos olhos certos enunciados, para 

aqueles que se valem das técnicas de destacamento, possibilitando dessa forma seu recorte do 

contexto original, permitindo serem destacados mais facilmente do texto-fonte do que os 

demais enunciados que ali figuram. Maingueneau (2014, p. 14) afirma ainda que estes 

enunciados se configuram de forma autônoma “não há nenhuma necessidade de considerar [do 

ponto de vista textual] o que precede e o que segue para compreendê-los”, ocorrendo assim, o 

fenômeno da destacabilidade, em todos os campos discursivos, tais como: literário, político, 

religioso, científico, entre outros, resguardando suas especificidades e seus objetivos. Dessa 

forma, os enunciados destacados configuram-se, na acepção do autor, como aforizações, 

tomadas como uma verdade repetível que se dá tanto na ordem do memorável, isto é, que deve 

ser lembrado, quanto do memorizável como um efeito de algo que é digno de ser conservado 

na memória.  

Ainda no que tangencia a questão da destacabilidade, a modificação do suporte de 

veiculação dos textos, pode alterar, em alguma medida, seus sentidos, pois um “mesmo” texto, 

parafraseando a tese de Donald McKenzie (apud Chartier, 1998), como no caso os enunciados 

literários dos livros de Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, não são “o mesmo” texto 

quando destacados e veiculados sob a forma de mensagens compartilhadas.  

No processo de destacamento e constituição dessas mensagens que são nosso objeto de 

análise estabelecemos, em função de suas características, três conjuntos de tipos de mensagens 

a) mensagens de autoconhecimento, que compreendem aquelas mais explicitamente voltadas 

para autoajuda, para busca e motivação de conhecimento pessoal; b) mensagens de cunho 

religioso, contendo conselhos relativos à busca espiritual ou cujo conteúdo refira-se à palavra 

Deus; c) mensagens de aconselhamento sobre relacionamentos, que exploram a temática dos 

relacionamentos amorosos, suas desilusões, suas conquistas e também dos relacionamentos no 

campo da amizade. O objetivo do compartilhamento e produção dessas mensagens (acrescidas 

de ilustrações e fontes diversas) parece ser o de sintetizar de algum modo o estado de espírito, 

os valores, as crenças, os gostos daquele que as empregam em seu perfil.  

Assim, os procedimentos de seleção e adaptação dos enunciados de seus textos-fonte, como 

a transmissão em suportes distintos daqueles em que circularam pela primeira vez, passam a ser 

                                                           
5 Em nossa pesquisa nos valemos na análise de três páginas de compartilhamento: O Mundo de Caio Fernando 

Abreu e Clarice Lispector; Caio, Tati e Clarice o que me diz; e Trechos de Livros.  
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veiculados sob a forma de ‘frases’ postadas em redes sociais que permitem aos seus usuários 

receberem diferentes textos pelo mesmo meio, de modo a aproximá-los com textos que não 

necessariamente fazem parte do mesmo repertório textual, tal como constatou Curcino (2011). 

Portanto, pelo conteúdo mais recorrente dessas mensagens compartilhadas e pela forma 

como são manifestas, esses textos de origem literária são relacionados a textos de origem 

religiosa e com a temática voltada para a autoajuda. Por essa razão de circularem com uma 

mesma forma e em um mesmo veículo é comum que essas mensagens, cujos textos advém de 

obras literárias, sejam avaliadas pelos leitores como semelhantes aos textos religiosos e de 

autoajuda que também compõem o repertório textual de formação dessas mensagens. Essa 

aproximação é recorrente não somente em sua produção, como também, nos comentários dos 

leitores que se apropriam desses textos como podem e devem, mobilizando as ferramentas de 

leitura que se encontram ao seu alcance, isto é, com o repertório de leitura que lhes é comum.  

 

Com a palavra o leitor 

 

Os processos de destacabilidade que perpassam os enunciados literários selecionados para 

a figuração em sites de redes sociais, conjuntamente com a inserção de imagens e ilustrações 

que objetivam a construção de um texto sincrético, evidenciam mutações nas novas formas de 

apropriação dos textos literários em nossa sociedade possibilitadas, em sua grande maioria, pelo 

advento e expansão dos novos meios de comunicação. Essa confluência – entre linguagem 

verbal e linguagem imagética – nas mensagens, possibilita, através da utilização da linguagem 

imagética, uma espécie de síntese ou até mesmo de comentário do enunciado destacado, 

orientando assim o olhar leitor, atuando como uma ‘chave de leitura’ específica, a qual deve 

ser utilizada para a compreensão das mensagens compartilhadas. Como observamos no 

exemplo abaixo retirado de nosso corpus de pesquisa.  

 

  

Figura 01 Mensagem compartilhada publicada pela página O Mundo De Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, 

atribuída a Clarice Lispector. Fonte: Disponível em: <https://goo.gl/mFQL5I>. Acesso em: 12 abr. 2014. 

 

(Mensagem 01) Amar os outros é a única salvação individual que conheço: 

ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca.  

 

https://goo.gl/mFQL5I
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(Comentário 01) Eu concordo em parte com isso, e ouso dizer que até gosto dessa ótima autora. 

Amar a nosso semelhante agrada sim a Deus mas a verdadeira salvação é aquela que te leva ao 

único caminho que conduz à vida eterna: Reconhecer que só Jesus é o único e suficiente 

Salvador, e só se entende isso por uma atuação maravilhosa do Espirito Santo. 

 

 Essa mensagem compartilhada, cujo texto verbal é atribuído a Clarice Lispector, 

postada em março de 2012 na página O mundo de Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector, 

apresenta um tema e uma forma que se aproxima àquela do conjunto de mensagens de cunho 

religioso, tal como se observa na própria recepção/interpretação da mesma manifesta no 

comentário de um internauta. 

Embora não possamos atribuir fielmente o que é enunciado verbalmente a um excerto retirado 

de uma fonte literária da autora referida, chama-nos a atenção a indiferença, na recepção, da origem 

hipoteticamente literária do excerto, de modo que ele é interpretado de forma indistinta em relação 

a uma mensagem de cunho intrinsecamente religioso. O elemento linguístico que parece ter 

orientado a interpretação do leitor para a articulação com um texto de origem religiosa parece ser 

as expressões “amar os outros” e “salvação individual”, que tanto pelas escolhas de palavras 

relativamente marcadas como próprias desse universo religioso, cristão, quanto pelo tipo de valor 

semântico e ético que a mensagem exprime, autoriza a articulação dessa mensagem ao 

funcionamento discursivo de textos religiosos, cuja origem é relativamente tranquila de se 

apresentar, uma vez que se trata de um enunciado remanente na cultura cristã, presente nos livros 

do Evangelho do Novo Testamento da Bíblia, em que Jesus, ao ser questionado a sinalizar uma 

possível hierarquização dos mandamentos descritos por Moisés, afirma que estes podem ser 

resumidos a apenas dois de extrema importância: “Amar a Deus acima de todas as coisas”6 e “Amar 

o próximo como a ti mesmo”7.  

Assim, o emprego de certas palavras e expressões atua como uma chave de leitura 

interpretativa segundo a qual se autoriza relacionar o que foi enunciado com expressões 

bíblicas. No comentário observamos que, embora o internauta modalize sua fala ao afirmar que 

“concorda em parte” com a autora e até ousa dizer que gosta dos textos da autora, o emprego 

da modalização se faz não em função daquilo que é dito, mas em função do que não fora dito, 

isto é, a afirmação que a única salvação é Deus. Além das expressões por nós destacadas no 

próprio enunciado verbal, a escolha da imagem de um bebê, mantido por aparelhos, ao lado de 

sua mãe com expressão de carinho ao segurá-lo pela mão, orientam também a apropriação 

realizada pelo leitor. 

O comentário, conforme Larrosa (1999), tem um funcionamento paradoxal, sendo ao 

mesmo tempo repetição do que é dito no texto primeiro e diferença, apresentando algo novo 

em relação ao texto primeiro. Para Foucault (2012), o comentário é um dos procedimentos 

internos limitador do funcionamento dos discursos, uma vez que não é tudo que pode ser dito 

de qualquer forma e por qualquer pessoa tendo em vista que há sempre uma ordem que regula 

o dizer. Assim, o leitor ao comentar reconhece um valor no dito de Clarice Lispector – que 

enuncia do lugar do autor literário consagrado – e, por esse motivo, se vale das expressões 

“concorda em parte” e “ousa dizer que até gosta da autora”, uma vez que dentre aquilo que se 

pode dizer sobre a autora e sua obra, é possível ao leitor se valer de determinadas formas e não 

outras. Além disso, não é qualquer texto que pode ser comentado, pois para o funcionamento 

discursivo do comentário se faz necessário que o texto primeiro se apresente de tal modo como 

se ocultasse algo mais e que é preciso, por meio do comentário, vir à luz. Assim, ao comentar 

                                                           
6 Conforme Marcos 12:30 “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 

todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças”. 
7 Conforme Marcos 12:31 “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 
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a mensagem o leitor deixa evidente aquilo que não foi dito, segundo sua percepção e 

expectativa, que se encontraria “escondido” no texto primeiro.  

Dessa forma, observa-se que a alteração do suporte de veiculação dos textos propicia não 

somente uma apropriação plural, aberta e suscetível de diferentes pontos de vista, por parte dos 

leitores das redes sociais, mas também uma forma de inscrição dos leitores nos textos, aquilo 

que Momesso (2011) caracteriza como escrileitores uma vez que ao participarem ativamente 

da seleção e adaptação dos enunciados, os produtores/leitores buscam deixar evidente aquilo 

que já fora dito antes, construindo assim uma imagem de si que se torna pública aos demais 

usuários da rede e daqueles que se valem dessas mensagens.  
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O ENSINO DA ESCRITA NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: ESCREVER PARA QUEM?  

 

Maria Aparecida Lopes Rossi1 

Juçara Gomes de Moura 

 

O ensino da escrita 

 

Os estudos sobre o ensino da escrita têm destacado a importância de se considerar, no 

processo, o caráter dialógico e interlocutivo da língua. O que autores como Geraldi (1993) e 

Marcuschi (2008) salientam é que o trabalho com a escrita deve levar os alunos a se constituírem 

como sujeitos de seus dizeres e perceberem a produção textual como uma atividade que pressupõe 

a presença do outro para o texto se constituir. Entretanto, como ressalta Marcuschi (2008), o que se 

observa nas redações escolares, na maioria das vezes, é a ausência de definição de um interlocutor. 

Nestas condições, ele não tem um outro e assim, tem dificuldades de operar com a linguagem e 

escreve tudo para o mesmo interlocutor que é o professor.  

Geraldi (1993) faz uma distinção entre produção de texto e redação, salientando que na 

primeira, se produz texto na escola enquanto na redação, produz-se texto para a escola. Para 

ele, para se escrever é preciso que: se tenha o que dizer; se tenha uma razão para dizer; se tenha 

para quem dizer e que o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para 

quem diz e escolha as estratégias para realizar o texto.  

Por sua vez, Koch e Elias (2009) lembram que na concepção interacional e dialógica da 

língua, a escrita é uma atividade que demanda a utilização de estratégias que vão desde a 

ativação de conhecimentos sobre a situação comunicativa em que ocorrerá a interação até a 

revisão que será dirigida tanto pelo objetivo da produção quanto pela interação que o autor 

deseja manter com o possível leitor. 

Diante de tais discussões, o presente artigo problematiza as atividades de ensino da escrita 

colocadas pelo Livro Didático de Língua Portuguesa (doravante LDP) adotado no 5º ano do 

Ensino Fundamental, com o intuito de perceber se elas contemplam os requisitos necessários 

para que o texto do aluno tenha funcionalidade. Os livros selecionados são os adotados pela 

rede pública de ensino do Município de Catalão no 5º ano. A opção por essa etapa da 

escolarização se justifica, uma vez que o 5º ano deve marcar o final do processo de aquisição 

das habilidades de leitura e escrita, voltando-se para um trabalho que privilegie as funções 

sociais que a escrita tem fora do espaço escolar. 

A análise do LDP foi norteada pelas questões: Como o livro se organiza?; Qual a 

concepção de escrita que aparece nas atividades voltadas para produção de texto? Nestas, 

percebe-se a preocupação com o preenchimento das condições necessárias para se produzir um 

texto como: o que escrever, para quem escrever, como escrever, por que escrever? 

 

Livros analisados 

 

Foram analisados quatro LDPS, todos adotados em escolas da rede pública de ensino. O 

primeiro livro é intitulado: Caderno Educacional. Este não traz expresso a editora, apenas o 

logotipo do programa Federal “Pacto pela Educação” e as logomarcas da secretaria de educação 

e do Governo Estadual de Goiás. O livro possui 98 páginas e está subdividido em três partes: 

primeiro destina-se ao estudo de contos, em seguida o estudo do gênero oral, propondo que os 

                                                           
1 E-mail: picidarossi@hotmail.com. 

mailto:picidarossi@hotmail.com
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alunos desenvolvam a oratória e por ultimo propõe que seja trabalhado o gênero notícia. As 

atividades de escrita são nomeadas por “desafio” ou “atividades de escrita”. 

A metodologia adotada nas atividades de produção escrita está baseada no conteúdo do 

texto que foi apresentado para ser interpretado. De um modo geral o que se pôde perceber é que 

as propostas de escrita não contemplam os requisitos básicos para se escrever um texto como: 

objetivos claros para a escrita, destinatários e função comunicativa definidos. É o que se percebe 

na proposta de escrita colocada na unidade 11. Nesta, para introduzir a atividade de escrita, o 

livro propõe a leitura de uma crônica: “Negócio de menino com menina” de Ivan Ângelo. 

Após as atividades de compreensão, é colocada para o aluno:  

 
Prática de Escrita–Desafio 

Quem você acha que está com a razão: o pai da menina em querer comprar o 

pássaro para a filha, ou o menino, em não querer vendê-lo? Escolha um dos 

dois personagens e defenda a sua atitude, com argumentos coerentes e 

convincentes. (Caderno Educacional, p. 53) 

  

O que se percebe é que a proposta não explicita o gênero de texto que deverá ser escrito, nem 

o interlocutor previsto. Desse modo, não é explicitado sua função sócio comunicativa. Neste caso, 

para exercitar a escrita, o aluno conta apenas com o conteúdo, ou seja, o que escrever. 

Por outro lado, apesar de trazer atividades de escrita que não contemplam as condições 

de produção discutidas, foram encontradas no livro atividades, com traços de uma escrita com 

funcionalidade. Neste caso, inicialmente o livro propõe a leitura de um folder de cinema, em 

seguida é proposta a produção:  

 
Prática de Escrita–Desafio 

Estudante, depois de ter assistido ao filme, coloque-se na posição de um 

repórter que, tendo entrevistado o personagem Jim Crawford, protagonista do 

filme, deve publicar uma noticia, em um importante jornal, dando informações 

sobre os filhotes encontrados por ele. Lembre-se: na noticia é importante 

informar: O que aconteceu/ Onde aconteceu/ Com quem aconteceu. (Caderno 

Educacional p. 79) 

 

Observa-se que nesta atividade é proposto o gênero e os objetivos que os alunos terão 

para escrever, há também intertextualidade entre o conteúdo da leitura e a proposta de escrita. 

Analisando o LDP de uma forma ampla, percebe-se que, apesar de, em algumas atividades 

existir a preocupação do livro em levar o aluno a escrever um texto com funcionalidade, na 

maioria das questões voltadas para escrita, são propostos exercícios para reproduzir o que foi 

visto nos textos lidos sem explicitação da função comunicativa do gênero em questão.  

O segundo livro é da coleção ‘Projeto Buriti’, uma obra coletiva produzida pela editora 

Moderna em 2011, 2ª edição. Possui 232 páginas, divididas em 9 unidades que se estruturam a 

partir de 2 textos de gêneros diferentes. O primeiro, seguido de atividades de interpretação, 

gramática e ortografia. O segundo, das atividades de escrita que são denominadas: 

comunicação escrita e proposta de escrita. Anterior à proposta de escrita, para todos os 

textos, é colocado um quadro com o gênero textual a ser trabalhado, o que vai ser feito, quem 

vai ler e onde o texto produzido irá circular: 

 
Comunicação escrita–Crônica 

O que vou fazer? –Reescrever uma crônica 

Quem vai ler?- Os alunos do 4° ano. 
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Onde vai circular? Numa coletânea de crônicas 

(SANCHEZ, 2011, p. 58). 

 

A análise desse exemplar mostra que ele traz atividades que não fornecem para o aluno as 

chamadas condições didáticas da escrita. Apesar de, como dito acima, todas as unidades trazerem 

o quadro citando o destinatário e o que escrever, nem sempre isso fica claro no exercício 

propriamente dito. Na unidade 5, por exemplo, a proposta de escrita tem inicio com o texto Carta 

de reclamação. Em seguida, solicita-se que o aluno, escreva uma carta de reclamação. 

Neste caso, apesar de se perceber a preocupação em deixar claro para o aluno quem seria o 

seu interlocutor e qual o gênero que deverá escrever, nota-se ainda uma prática de escrita voltada 

para exercitar. A artificialidade da escrita reside na inversão que é realizada no jogo da linguagem, 

no caso da carta de reclamação, já que a produção de um texto desse gênero surge da necessidade 

de alguém se dirigir a outro para reclamar e fazer assim, um uso real da língua. Só assim, como 

destaca Britto (2001, p. 125) ocorre a aprendizagem que deriva “ da necessidade e do uso real que 

o falante faz da língua”. Neste caso, ocorre o que Kleiman (2007) denomina de situação hibrida em 

que, ao mesmo tempo que há uma tentativa de superação de um paradigma tradicional, percebem-

se traços de uma visão de ensino arraigada na redação e não na produção de texto, 

 Algumas propostas estão voltadas para os aspectos estruturais do texto. É o caso da 

unidade 9 que, ao propor a escrita de um estatuto da turma, coloca como orientações a estrutura 

deste gênero textual, lembrando que o mesmo deve ser dividido em títulos, capítulos, artigos e 

parágrafos. Esta é uma prática criticada por Marcuschi, para quem a utilização dos gêneros 

textuais para a aprendizagem da escrita não deve basear- se apenas nos aspectos formais, mas 

sim ser vista como forma de articulação às práticas sociais.  

Já na unidade 4, observou-se proposta de atividade para uma produção de escrita mais 

próxima das situações reais. No ítem planejamento, são colocados alguns aspectos que o aluno 

poderá utilizar para a escrita do texto: 

 
Planejamento 

Do que você mais gosta em sua cidade? 

Há algum problema que afeta muitos moradores da cidade? 

Algo pode ser mudado em relação ao que você observou? O que? 

Como?Minhas ferramentas 

Quem será o leitor de seu texto: um vereador ou uma ou mais uma crianças? 

Pense na linguagem que você devera usar de acordo com o leitor. 

O que você destacará nesse texto: coisas boas da cidade que serão elogiadas 

ou coisas ruins que poderão ser criticadas? Você quer conhecer o leitor de 

que? 

Registre argumentos que defendam sua opinião. 

(Sanchez, 2001, p. 102 e 103). 

 

Aqui, se observa a preocupação em levar o aluno a planejar o seu texto no que se refere 

ao conteúdo, aos motivos que o aluno terá para escrever e a linguagem que deverá utilizar. Para 

Antunes (2003, p. 45), atividades como esta correspondem a uma visão interacionista da escrita, 

onde se percebe “envolvimento entre sujeitos para que aconteça a comunhão das ideias, das 

informações e das intenções pretendidas”. 

Neste caso, o que se percebe é o caráter heterogêneo das atividades propostas, pois, ao 

mesmo tempo em que há atividades voltadas só para os aspectos estruturais dos textos, há outras 

que procuram levar o aluno a perceber a escrita em seu caráter interlocutivo. 
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O terceiro livro é da coleção ‘Projeto Prosa’ da editora Saraiva, de 2011. As autoras são 

Angélica Prado e Cristina Hülle. O livro contém 256, divididas em 8 unidades. As atividades 

de escrita são intituladas por “Gente que faz” e “Raio X da escrita”. Nesta última, o livro 

aponta para a revisão da escrita proposta. Em geral tais atividades se iniciam após a 

apresentação de um texto e em seguida, são propostas atividades de interpretação textual, 

seguidas de atividades de produção da escrita. 

No item “Raio X da escrita”, é proposta a revisão e a reescrita da produção do gênero 

abordado na atividade anterior. Neste livro as produções de texto estão voltadas para a estrutura 

textual, pontuação e ortografia. Desse modo, configura-se uma prática que dificulta uma escrita 

com funcionalidade e propósitos comunicativos claros. Em relação ao item “RAIO X”, a 

reescrita do texto não propicia uma reflexão sobre o que foi escrito pois, também está pautada 

na preocupação com o aprendizado de sinais de pontuação e nos aspectos estruturais do texto. 

Nessa perspectiva, o procedimento da revisão é considerado insuficiente, conforme aponta 

Reinaldo (2005, p100), para quem a revisão, sem parâmetros de avaliação do texto e com 

instruções genéricas, não fornece “ critérios de textualidade e /ou adequação à situação 

comunicativa a serem observados na versão final do texto”. 

Em geral, as atividades voltadas para a produção de escrita neste exemplar se configuram 

numa proposta de escrita descontextualizada, voltadas para produzir uma “redação” e não para 

a produção de textos propiciando a interação entre interlocutores.  

O quarto livro é da série Link, intitulado Link da Comunicação, da editora Moderna, e 

tem como autoras Carla Yared, Thais Barbosa e Maris Leite. O livro possui 72 páginas e está 

dividido em 7 módulos. São trabalhados, nas atividades de escrita, textos de gêneros variados. 

As análises evidenciam que a maioria das atividades não traz a finalidade das produções textuais 

e o destinatário, e dão ênfase à escrita de um conteúdo voltado para a pontuação, emprego de 

classes de palavras, uso de aumentativo, diminutivo e ortografia. Outras atividades trazem o 

gênero textual, porém, não trazem claros os objetivos da escrita.  

Já a atividade 20 traz aspectos mais coerentes com as condições para uma escrita com 

função comunicativa, salientando o destinatário, o gênero e a finalidade do texto. As instruções 

procuram realçar as características próprias da situação de comunicação que envolve o gênero 

cartas do leitor É o que podemos perceber nas instruções: 

 
Atividade 20 

Reúna-se com um colega de classe e pesquisem em jornais o espaço destinado 

às cartas dos leitores. Leiam as cartas para se familiarizar com os textos. 

Peçam a ajuda do professor e elaborem uma carta para um jornal, a partir de 

um fato conhecido por você e seu colega. Observem o cabeçalho: ele deve 

conter nome da cidade e a data. (Link da comunicação, p. 217) 

 

Comentários finais 

 

Ao final o que pudemos perceber é que há uma situação hibrida no trabalho com a 

produção de textos nos LDPs em que, ao mesmo tempo que há uma tentativa de superação de 

um paradigma tradicional, percebem-se ainda traços de uma visão de ensino da escrita arraigada 

na redação e não na produção de texto. Todos os livros trazem atividades voltadas para a escrita 

de diversos gêneros, contemplando as orientações sobre a necessidade de se trabalhar uma 

produção de texto com função comunicativa e funcionalidade. Por outro lado, ainda se 

percebem atividades voltadas para os aspectos estruturais do texto e para o trabalho de questões 

gramaticais que não levam o aluno a perceber os recursos expressivos da escrita, neste caso há 

a concepção de uma escrita com foco na língua. Em tal concepção, o texto é visto como simples 
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produto de uma codificação realizada pelo escritor a ser decodificado pelo leitor, bastando a 

ambos, para tanto o conhecimento do código utilizado.  

Diante deste quadro destaca-se o caráter heterogêneo do LDP e a dificuldade dos manuais 

em romperem com a visão de ensino de língua em que são negadas as características básicas de 

uso como a funcionalidade e a interação. 
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PRÁTICAS DE LEITURA NOS SUBPROJETOS PIBID 

 

Isabele Candiotto Sacilotto1 

Laura Noemi Chaluh2 

 

Introdução 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), proposto pela 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) a partir do ano de 2007, 

promove a iniciação à docência objetivando melhor qualificá-la, por meio de propostas de 

atividades construídas em parceria com a escola pública. Um dos objetivos é que os bolsistas 

participem em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar; contribuindo assim à necessária articulação entre teoria e prática. 

Para ampliar a compreensão acerca do referido Programa foi realizada uma pesquisa3 de 

natureza qualitativa que objetivou sistematizar e analisar a produção científica que discute o 

Pibid (nos cursos de Pedagogia e demais Licenciaturas). Para isso foi feito levantamento de 

artigos e análise bibliográfica (GIL, 1991) nas seguintes bases: Anais do Congresso Estadual 

sobre Formação de Professores nos anos 2009, 2011 e 2014, Anais do ENDIPE (Encontro 

Nacional de Didática) no período de 2010 e 2012 e também nos Anais do EDUCERE 

(Congresso Nacional de Educação) no período de 2010, 2012 e 2015. Para a escolha dos artigos 

definimos que a palavra-chave Pibid estivesse contida no título dos trabalhos. Aqui, 

socializamos os artigos que tinham como foco desenvolver práticas de leitura no contexto 

escolar. Ao todo foram levantados 112 artigos. Desse total, apenas 9 artigos socializam 

propostas que trazem práticas de leitura desenvolvidas no interior das escolas parceiras: 05 

artigos vinculados ao curso de Pedagogia, 01 ao curso de Letras, 01 ao curso de Artes Visuais 

e Música e 02 artigos do Pibid Multidisciplinar e/ou Interdisciplinar. 

 

Sobre as propostas de ação na escola  

 

Segundo Lajolo (2005, p. 12) “é na escola que os alunos precisam viver as experiências 

necessárias para, ao longo da vida, poderem recorrer aos livros e à leitura como fonte de 

informações, como instrumento de aprendizagem e como forma de lazer”. Em função disso, 

nosso interesse foi analisar de que forma os subprojetos Pibid desenvolveram propostas atentas 

à leitura no contexto escolar. 

Pereira et al. (2013), Yamin et al. (2011), Cunha, Rodrigues (2011) e Gentil (2014) 

socializam trabalhos vinculados ao Pibid dos cursos de Pedagogia. Apresentam propostas de 

leitura e contação de histórias realizadas em escolas municipais de Ensino Fundamental, com o 

apoio de técnicas diversificadas, tais como: fantoches de pano e de varetas, dramatização, caixas 

mágicas, cartazes, teatro de sombras, músicas, entre outras. Os trabalhos desenvolvidos 

contribuíram no resgate do prazer da leitura e no processo de alfabetização dos alunos.  

Em alguns desses subprojetos, as bolsistas se preocupavam em incentivar os alunos a 

conhecerem a biografia do autor do livro; em outros, as bolsistas apresentavam uma produção 
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final como fechamento da proposta: apresentação teatral, confecção de brinquedos, produção 

de alimentos com materiais reutilizáveis (bolo com casca de banana). 

Guerreiro, Santos e Tartuci (2014) socializam o trabalho desenvolvido pelo subprojeto Pibid 

do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG/GO), porém, este subprojeto foi 

realizado em uma escola municipal, com duas turmas de Berçário I e três turmas de Maternais II, 

atendendo crianças de 1 a 3 anos. O trabalho promoveu a interação entre o corpo, o movimento 

com objetos/brinquedos e/ou com brincadeiras que movimentavam o corpo. Essas atividades 

proporcionaram experiências com movimentos e sensações. As bolsistas trabalharam com música, 

apresentaram histórias infantis utilizando livros ilustrados e que eram manuseados pelas crianças, 

confeccionaram tapetes com diferentes objetos que possibilitaram diferentes sensações (lixa, 

isopor, plásticos, esponja, papelão, etc), trabalharam com ritmos produzidos pelos movimentos 

corporais. As propostas de leitura também ganharam espaço no momento do banho das crianças, 

utilizando livros de plástico.  

O trabalho de Ayoub e Prodócimo (2013) está vinculado a um subprojeto Pibid 

“Multidisciplinar”, do qual participam bolsistas dos cursos de Educação Física, Pedagogia, Artes e 

Geografia da UNICAMP, e que foi desenvolvido numa escola pública de Campinas/SP, com 

turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Destaca-se no artigo as ações 

desenvolvidas pelos bolsistas, desencadeadas ao perceberem que a biblioteca da escola estava 

desorganizada e os estudantes não utilizavam o material com frequência. Diante dessa realidade, os 

bolsistas se empenharam para organizar a biblioteca escolar. Para isso, participaram de uma oficina 

com a bibliotecária da universidade para assim ter conhecimentos acerca da organização, 

catalogação e cuidados dos livros. Posteriormente, ficaram responsáveis pela organização da 

biblioteca da escola, possibilitando que os alunos tivessem acesso a um espaço acolhedor para a 

prática de leitura. Segundo as autoras, alguns professores começaram a utilizar a biblioteca, 

retirando livros para suas aulas, e os alunos começaram a solicitar empréstimos na biblioteca com 

a ajuda dos coordenadores pedagógicos. 

Anders (2013) apresenta o trabalho desenvolvido pelos bolsistas do curso de Música e 

Artes Visuais, na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Os bolsistas foram responsáveis 

por ministrar oficinas para os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola 

municipal. Destacamos algumas das atividades desenvolvidas: a percussão corporal (som, 

canto, ritmo), a confecção de instrumentos com materiais reutilizáveis, propostas de canto e 

criação musical, a socialização de conhecimentos históricos sobre músicas indígenas, africanas 

e portuguesas. Os bolsistas ministraram outra oficina que tratou das propriedades do som e que 

estava articulada a história “As orelhas do rei” que, posteriormente, tornou-se uma apresentação 

musical oferecida pelos alunos da escola. 

Silva, Bruno e Faustino (2011) relatam que os bolsistas Pibid do curso de Letras da 

Universidade de Taubaté (UNITAU), após a análise da realidade de duas escolas a partir das 

avaliações externas SARESP e Prova Brasil, perceberam que os alunos apresentavam 

dificuldades em interpretar questões: exercícios eram respondidos erroneamente ou não eram 

resolvidos por falta de compreensão do vocabulário usado no enunciado. Assim, as bolsistas 

promoveram clubes de leitura, um deles na escola de Ensino Fundamental e outro na escola de 

Ensino Médio. Os alunos tiveram acesso ao conhecimento cultural e de mundo por meio de 

leituras prazerosas, auxiliando-os no processo de leitura e interpretação de texto. Segundo as 

autoras, a leitura de textos literários amplia a visão da realidade na qual os alunos estão 

inseridos, promovendo a capacidade de ler e interpretar o mundo e, assim, serem ativos no meio 

no qual estão inseridos. Além disso, as autoras deixam em evidência o poder de transformação 

da leitura quando, a partir dessa prática os alunos podem conhecer outros lugares, viverem 

outras vidas, ir ao futuro, retornar à Idade Média. 
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No caso da escola de Ensino Fundamental, foi criado um espaço para estimular a leitura de 

forma livre e prazerosa, para que os alunos pudessem escolher os livros e, assim, incentivar os 

alunos a escreverem sinopses dos livros, contendo a opinião do leitor a respeito da leitura. As 

sinopses ficavam expostas na pretensão de que outros alunos pudessem se interessar em conhecer 

os livros. Na escola de Ensino Médio, o clube da leitura ocorreu no período oposto de aula e foi 

desenvolvido a partir do trabalho com gêneros textuais que circulam no cotidiano dos alunos 

(anúncio publicitário, notícia jornalística, aviso, convite, etc). O clube estava organizado a partir de 

temas escolhidos pelos alunos e, em função disso, os bolsistas selecionavam os textos que eram 

trabalhados. Nas rodas de conversa do clube, havia espaço para que os alunos colocassem seus 

conhecimentos acerca da temática em questão, para, posteriormente, elencar as ideias básicas do 

autor do texto. Pretendia-se aprofundar a leitura crítica e específica, localizando informações 

explicitas e implícitas no texto, socializando a compreensão e impressão do texto, e, por fim, era 

elaborado um painel, era exposto no mural do clube. 

Rocha (2012) socializa o subprojeto interdisciplinar desenvolvido entre os cursos de 

Educação Física e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). As ações entre os 

cursos visam práticas de atividades corporais, jogos, brincadeiras e danças para os alunos do 

4º, 5º, 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, com base nos personagens e situações lidas nos 

gêneros literários, ações estas atreladas às atividades de leitura, de produzir e conhecer as 

características de determinado gênero literário (fábulas, literatura de cordel, história em 

quadrinhos, blogs). Um dos trabalhos desenvolvidos com a turma do 6º ano articulou o trabalho 

das bolsistas do curso de Letras, que trabalharam com textos variados da literatura e música 

africana, brasileira ou de herança negra, enquanto os bolsistas de Educação Física trabalharam 

com ritmos e danças africanas.  

Os artigos analisados mostram a diversidade de propostas e intencionalidades em relação 

à prática de leitura no contexto escolar. 

 

Algumas considerações  

 

Consideramos que os trabalhos apresentados mostram a relevância das ações realizadas 

pelos bolsistas Pibid nas escolas parceiras. Destacamos que as propostas consideraram a 

realidade escolar, estudando o Projeto Político Pedagógico e observando as necessidades dos 

alunos para, posteriormente, delinearem uma proposta conjunta com os professores parceiros.  

Dos nove artigos encontrados, 5 deles traziam experiências no Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e 3 artigos no Ensino Fundamental - Anos Finais. Chamou a nossa atenção o artigo de 

Guerreiro, Santos e Tartuci (2014) que, ao socializarem ações com crianças da Educação Infantil, 

deixaram em evidência o lugar da escola como mediadora na construção do gosto pela leitura. 

Assim, concordamos com Petit (2009, p. 22), que, ao tratar da prática da leitura, enfatiza que “o 

gosto pela leitura e a sua prática são, em grande medida, socialmente construídos”.  

Destacamos que o clube da leitura, a organização da biblioteca da escola, as leituras e 

contações de histórias, a inclusão do corpo na interpretação de histórias, foram ações que 

incentivavam a prática e o prazer pela leitura nos alunos. Dessa forma, evidenciamos que essas 

ações, buscavam, na sua diversidade, levar em consideração as práticas de leitura. 

Resgatamos o fato de que a maioria dos artigos foram escritos por bolsistas e professores 

supervisores da escola parceira, indicando desta maneira, a legitimação do conhecimento 

produzido na escola.  

Destacamos que as propostas apresentadas dizem também da importância do Pibid 

enquanto Programa que contribui efetivamente para o exercício da docência na formação dos 

futuros professores. Perante o convívio com a realidade escolar, com o reconhecimento dos 
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alunos, com a regência na sala de aula, os bolsistas (futuros professores) passam a se sentir 

integrantes dessa realidade da qual eles farão parte, além de se sentirem mais confiantes para 

enfrentar a realidade, o que contribui assim para a permanência na profissão. 
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A MEDIAÇÃO DOCENTE NO DESDOBRAMENTO DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

Heloisa Toshie Irie Saito1 

Maria Angélica Olivo Francisco Lucas2 

Maria de Jesus Cano Miranda3 

 

Introdução 

 

Este texto analisa a mediação docente como resultado da realização do projeto de pesquisa 

“Olhares e novos olhares: analisando e redimensionando as práticas educativas para as crianças 

pequenas”, desenvolvido entre os anos de 2011 a 2015, vinculado a dois grupos de pesquisa: 

Grupo de Pesquisa e Ensino Trabalho Educativo e Escolarização (GENTEE) da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM) e Contextos Integrados de Educação Infantil (CIEI) da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP). 

Tal projeto teve como objetivo principal contribuir para o processo formativo docente, 

tendo como respaldo os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural que defende o ensino como 

condição para o processo de humanização, sendo fundamental a existência de mediações entre 

o adulto e a criança por meio de práticas pedagógicas intencionais, significativas e dinâmicas 

(VIGOTSKII, 2001). Por tratar-se de uma pesquisa-ação colaborativa de caráter qualitativo, 

contamos com a participação de acadêmicos do curso de Pedagogia e Psicologia, alunos do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPE) da UEM, professores da educação infantil e 

dos anos iniciais do ensino fundamental e assessores da Secretaria Municipal de Educação 

(SEDUC) de Maringá.  

No decorrer das diferentes etapas do projeto uma das ações, realizamos observações 

sistemáticas da prática pedagógica o que nos permitiu refletir acerca de importantes aspectos 

que envolvem a ação docente e dentre eles o papel da mediação. Sendo assim, neste artigo, 

elegemos analisar o papel da mediação docente na educação infantil, nos anos iniciais do ensino 

fundamental e na formação continuada de professores participantes do projeto anunciado. Para 

isso, estruturamos o mesmo em três partes: num primeiro momento apresentaremos a 

concepção de mediação tendo como respaldo a teoria histórico-cultural, na sequência traremos 

a análise da prática pedagógica observada para depois discutir acerca do processo de mediação 

no desdobramento da prática pedagógica a partir de um curso de extensão ofertado. 

 

Concepção de mediação 

 

De acordo com a teoria histórico-cultural, a mediação não se restringe à interação entre 

sujeitos, pois só promove desenvolvimento quando, entre essa interação há o objeto do 

conhecimento operando (os signos), constituindo-se num movimento sujeito-conhecimento-

sujeito (SFORNI, 2008). Entendemos que a mediação promove desenvolvimento por meio da 

apropriação de signos/conhecimentos historicamente produzidos que são de domínio dos 

sujeitos mais experientes, no caso da escola o professor; é ele quem medeia o saber elaborado, 

auxiliando a criança resolver questões que ainda não é capaz de solucionar sozinha 

(VIGOSTKI, 2000). A esse espaço entre o que a criança é capaz de realizar por si e a sua 

potencialidade, Vigostski (2000) chamou de zona de desenvolvimento iminente ou proximal e 
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destacou que é nesse espaço que o professor deve intervir e orientar sua prática pedagógica de 

forma a mediar o processo de apropriação dos conceitos científicos. Segundo o pensamento de 

Vigotski (2000, p. 331), “[…] na escola a criança não aprende a fazer o que já sabe fazer 

sozinha, mas o que ainda não sabe e lhe vem a ser acessível em colaboração com o professor e 

sob sua orientação. O fundamental na aprendizagem é justamente o fato de que a criança 

aprende o novo”. 

Marsiglia (2011, p. 36) ressalta a ideia do professor ser aquele que medeia intencionalmente 

os conhecimentos historicamente produzidos, alguém que “proporciona-lhe a vivência de uma 

operação que organiza uma atividade interpsíquica, externa ao sujeito, que será internalizada por 

ele na medida em que também tiver a experiência individual, objetivando-se naquele objeto da 

cultura que lhe foi apresentado.” 

Diante dessa perspectiva, o ponto de partida é o entendimento das funções psicológicas 

elementares, aquelas que já nascem com a criança, devendo sempre objetivar o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, as quais são promovidas a partir das 

relações interpsíquicas, em atividades coletivas e individuais, nas quais a mediação do professor 

proporcionará os instrumentos/signos para a promoção da aprendizagem da criança. Nesse 

sentido, a escola é considerada como órgão mediador entre o saber cotidiano e o saber 

sistematizado, evidenciando que a organização do processo de ensino e aprendizagem deve 

garantir às crianças a apropriação de conceitos científicos e, portanto, promover o 

desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores (percepção, atenção, memória, 

pensamento, raciocínio, linguagem, entre outras). 

Na defesa de Moraes (2014), o ensino deve ser organizado, considerando: a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento psicointelectual; a compreensão que o desenvolvimento da 

criança é interno (biológico) e externo (social); a intencionalidade da prática pedagógica; a 

mediação como condição fundamental para o desenvolvimento humano. 

De acordo com Oliveira et al. (2007, p. 101), o processo educativo envolve situações de 

mediação sem as quais não há educação, sendo professor e aluno protagonistas desse processo, 

de modo que o segundo encontra-se no plano imediato e o primeiro no plano mediato. Assim, 

o papel do professor é mediar os conteúdos escolares para que o aluno supere o plano imediato, 

apropriando-se do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. 

 

Mediação: análise da prática pedagógica 

 

Como descrito anteriormente, uma das ações realizadas no projeto de pesquisa já 

mencionado foi a observação da prática desenvolvida pelo professor no espaço educativo, 

durante a qual utilizamos um diário de bordo para anotar questões referentes a quatro eixos de 

análise: planejamento, relações interpessoais no âmbito escolar, ação docente nos 

encaminhamentos metodológicos e estrutura física. 

Na educação infantil constatamos que as professoras/educadoras seguiam uma rotina de 

atividades envolvendo temas que vão desde conteúdos voltados para a formação de conceitos 

até relacionados ao aspecto lúdico, englobando atividades recreativas, brincadeiras livres e 

jogos. Contudo, verificamos que não eram considerados os conhecimentos trazidos pelas 

crianças, ampliando-os para conceitos científicos. Nestas situações não foi evidenciada a 

mediação da professora/educadora como ferramenta de ação pedagógica responsável por 

promover situações de desafios e busca de conhecimento. Quanto à qualidade das atividades 

propostas, observamos pouco empenho na elaboração e seleção das mesmas, uma vez que se 

fazia presente o uso constante de filmes e desenhos. Houve momentos em que as atividades 

propostas eram aleatórias e sem intencionalidade, apenas proporcionando ações diferentes às 
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crianças, tais como: brincadeira livre no solário, fazer bolinhas de sabão, rabiscar o pátio, entre 

outras. Assim a participação da criança na realização das atividades propostas era sempre 

incentivada para atender ao cumprimento da rotina diária, mas não como estratégia pedagógica 

visando o desenvolvimento da mesma. 

Com relação às observações realizadas nos anos iniciais do ensino fundamental 

verificamos que durante parte significativa do tempo, as professoras ficavam à frente da sala 

para ministrar a aula, expondo o conteúdo, chamando a atenção dos alunos e explicando as 

atividades. Contudo, na condução da prática pedagógica, percebia-se ausência de um 

planejamento prévio que possibilitasse a exploração do conteúdo escolar tendo em vista 

apropriação de conceitos científicos e nem ao menos eram utilizados recursos didáticos para 

explorar o conteúdo em estudo, dificultando a mediação do conhecimento, principal função do 

professor. 

Em uma das instituições, em todas as salas de aula, nos dias letivos observados, havia 

uma monitora auxiliando a professora regente. Sua dinâmica em sala ficava centrada na 

correção e colagens de tarefas nos cadernos das crianças. A forma como tal função era 

desempenhada, sozinha e ao fundo da sala, dificultava a sua interação com os alunos no sentido 

de apontar-lhes o que erraram ou acertaram na resolução da tarefa e, nesse caso, como deveriam 

fazer para obter a resposta correta. Também quando a professora realizava a correção de tarefas, 

seja coletivamente (na lousa) ou individualmente (no caderno), a preocupação não era verificar 

como os alunos fizeram a atividade, por que fizeram daquela forma e se conseguiram atingir o 

objetivo da tarefa, revendo em casa o conteúdo explorado em sala de aula em dias anteriores. 

Podemos fazer essa afirmação, pois, geralmente, ao corrigir as tarefas colocava-se uma letra 

“c” grande em frente ao exercício resolvido corretamente (seja na lousa ou no caderno) ou 

consertava-se o que havia sido feito de forma errônea, sem chamar a atenção da criança para o 

fato. Aos demais, cabia-lhes fazer o mesmo: colocar uma letra “c” se sua resposta fosse igual a 

registrada na lousa ou apagá-la e copiar a correta. 

De forma geral, havia pouca participação das crianças seja nos momentos de exposição 

dos conteúdos, seja nas situações de correção das tarefas. Permitia-se que somente alguns 

alunos interferissem nas explanações realizadas pela professora e poucos eram chamados à 

lousa para resolver os exercícios propostos como tarefa. Além disso, raramente estabelecia-se 

conexão entre o conteúdo das falas das crianças e os conteúdos escolares a serem explorados, 

não permitindo ir além do conhecimento pautado no cotidiano.  

 

A mediação no desdobramento da prática pedagógica 

 

Diante dos dados evidenciados, organizamos dois cursos de extensão para os profissionais 

das instituições parceiras da pesquisa que enfatizaram o papel da mediação no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento humano, por ser um tema que os próprios profissionais dessas 

instituições destacaram como pertinente de ser discutido. O primeiro curso destinado aos 

profissionais da educação infantil foi denominado “A prática pedagógica na Educação Infantil: 

olhares e novos Olhares” e o segundo aos profissionais dos primeiros anos do ensino 

fundamental intitulado “A prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 

olhares e novos olhares”. Neles, com base em Vigotski (2000), Sforni (2008) e Marsiglia (2011) 

objetivamos analisar o significado que o termo mediação assume na Teoria Histórico-Cultural, 

considerando que a compreensão desse conceito pode oferecer importantes elementos para a 

organização do ensino, seja na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental.  

Depois de algumas reflexões por meio de mesa redonda, palestras e estudos propusemos 

aos participantes a elaboração e a execução do planejamento de um conteúdo programático no 
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nível de ensino em que atuavam. Cada grupo elegeu uma turma para desenvolver esta atividade 

e após o processo de execução do planejamento, a tarefa foi de elaboração do relato da prática 

pedagógica ressignificada para posterior socialização aos demais participantes do curso de 

extensão, momento em que foi possível verificar os possíveis desdobramentos da ação 

mediadora no fazer pedagógico.  

Cada instituição participante da pesquisa e do curso de extensão ficou sob a supervisão 

de uma docente da UEM, a qual contou com a colaboração de assessores da Secretaria 

Municipal de Educação de Maringá (SEDUC) e dos demais participantes do projeto de 

pesquisa. Verificamos que o papel da mediação foi repensado a partir dessa ação de reflexão 

sobre a prática pedagógica, permitindo um maior entendimento sobre o conceito de mediação 

na ação pedagógica e seus desdobramentos. 

 

Considerações finais 

 

Ancorados em pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, os quais defendem o ensino 

como condição para o processo de humanização, observamos e analisamos a prática docente de 

profissionais que atuam tanto na Educação Infantil como nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Para promover reflexões acerca da importância da mediação no processo de 

ensino e aprendizagem realizamos cursos de extensão com o objetivo de ressignificar a prática 

pedagógica e a participação dos profissionais das instituições parceiras nos mesmos revelou 

significativo interesse pela temática e pelas ações desenvolvidas. Houve momentos em que 

tiveram a oportunidade de exporem seus pontos de vista, apresentando questionamentos e 

preocupações, indicando e confirmando que o caminho teórico-metodológico traçado no início 

da investigação foi realmente revelador, tendo em vista os desdobramentos e a ressignificação 

da prática pedagógica: a pesquisa-ação colaborativa.  

No decorrer das diferentes etapas do projeto de pesquisa, principalmente a partir da 

realização do curso de formação continuada, verificamos que o papel da mediação no processo 

de ensino-aprendizagem foi repensado, permitindo um maior entendimento sobre a importância 

da mediação na ação pedagógica. No entanto, reconhecemos que há muito ainda por fazer em 

direção à formação continuada que possibilite uma ressignificação efetiva da prática 

pedagógica, objetivando a efetivação de mediações adequadas entre o adulto e a criança por 

meio de práticas pedagógicas intencionais, significativas e dinâmicas. 
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EDUCAÇÃO E LITERATURA: A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

Diana Maria Leite Lopes Saldanha1 

Marly Amarilha2 

 

Aquilo que consideramos indispensável para nós é 

também indispensável para o próximo. 

Antonio Candido 

 

Literatura é manifestação presente em diferentes culturas, recria por meio da linguagem 

a trajetória humana. Possibilita-nos fazer uma especulação imaginária sobre nossa história, 

nosso desenvolvimento, nossos desejos, sonhos, amores, nossas lutas e dissabores por meio de 

discurso atravessado pelo ficcional e estético. Possibilita entender nosso presente bem como 

sua transcendência. Dada sua potência inventiva e humanística, entendemos que a literatura seja 

fundamental para a formação humana e, portanto, indispensável para os futuros professores da 

educação básica. 

Sob essa ótica, a literatura é basilar na formação dos futuros educadores das crianças 

- os pedagogos. Em decorrência, desenvolvemos uma pesquisa de doutorado em Educação 

que investiga o ensino de literatura no curso de Pedagogia das universidades federais do 

país e propomos, aqui, trazer uma reflexão sobre os primeiros resultados dessa pesquisa 

considerando-se os conceitos e o potencial humanístico da literatura. O estudo se realiza 

junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN, Brasil.  

 

Literatura para a vida 

 

A estrutura de diálogo do texto literário, em que o leitor é convidado a participar de 

sua arquitetura, promove a troca de impressões, coloca o leitor em contato com diversas 

sensações, provoca reações e experiências múltiplas. A participação imaginária no mundo 

inventando pela literatura proporciona ao leitor o conhecimento sobre as inúmeras 

possibilidades do destino humano (AMARILHA, 2012). Para criaturas inexperientes, a 

antecipação sobre a vida que a literatura anuncia reveste-se de caráter iniciático, em 

decorrência, de importância fundamental. Assim, professores que atuarão desde a educação 

infantil precisam ter um mínimo de formação para que seu trabalho com a literatura tenha 

a dimensão que merece. Para Pound “A literatura é linguagem carregada de significado” 

(POUND, 2013, p. 35), mas sem a participação do leitor, as inferências, as conotações 

possíveis não se realizam. O leitor interage com o texto e constrói sentidos ao que lê, não 

apreende somente o que é exposto pelo texto, mas cria novas significações, novos sentidos. 

As qualidades comunicativas da literatura convocam o leitor a ocupar o seu lugar de 

interlocutor, a discutir quaisquer que sejam as questões evidenciadas no texto. A literatura 

apresenta, refuta, indaga, confirma crenças e valores concebidos por diferentes gerações. É 

um evento da fala e do texto que envolve o leitor porque sua matéria é a própria experiência 

humana em sua jornada cognitiva, afetiva, estética, social. Destarte, indispensável para a 

formação de todo o ser humano. 

Candido (2002) assinala que a literatura possibilita ao leitor o conhecimento de mundo, 
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 A obra literária significa um tipo de elaboração das sugestões da 

personalidade e do mundo que possui autonomia de significado; mas que esta 

autonomia não a desliga das suas fontes de inspiração no real, nem anula a sua 

capacidade de atuar sobre ele. (CANDIDO, 2002, p. 85). 

 

O texto literário contribui para o indivíduo conhecer a realidade e lhe dá a oportunidade 

para questionar, amadurecer, desenvolver a capacidade cognitiva, formular ideias, modificar 

conceitos, e conceber novos, com diferentes visões de mundo. 

Para Yunes (2010), para além das leituras cotidianas e necessárias para a sobrevivência 

em uma sociedade urbana, motorizada, na qual as pessoas buscam agitação, prazeres efêmeros, 

o aparecimento na mídia e o consumo exacerbado, é preciso buscar a literatura. A leitura 

literária expressa características especificamente humanas: desejos, sonhos, aspirações, 

idealizações, medos, perdas, conflitos. A literatura possibilita ao leitor vivenciar experiências 

diversas, conhecer vários lugares, entender a si mesmo e o outro, pois “[...] nos oferece a vida 

em alteridade que ajuda a tomarmos posição, a fazermos escolhas, criticamente, com 

discernimento, não nos deixando enganar pelo fácil, imediato e modelarmente ‘verdadeiro’” 

(YUNES, 2010, p. 60 – grifos da autora). A leitura da literatura proporciona a liberdade, o 

diálogo com a palavra que se transforma e ganha novos sentidos, construídos pelo leitor que 

vão além do que o autor escreveu. 

 

Literatura e pedagogia 

 

Como percebemos, o texto literário permite ao leitor o contato com diferentes sensações, 

provoca reações e experiências múltiplas, promove o questionamento e a criticidade. Essa 

leitura é uma troca de impressões e de perspectivas acerca do que se lê, já que o próprio texto 

apresenta estrutura comunicativa que depende do protagonismo do leitor para se realizar 

característica pouco explorada na escolarização do texto literário. Daí, a importância em se 

contemplar saberes do ensino e da aprendizagem de literatura na formação do docente para 

atuar na mediação do leitor literário desde o início de sua vida escolar. 

Apontamos a necessidade da incorporação de conteúdos e conhecimentos que valorizem 

a diversidade cultural e as diferentes visões de mundo de forma democrática e equitativa, 

problemática que está amplamente contemplada no depositário literário de diferentes épocas. É 

por essa rede de temáticas presente nos textos literários à disposição do jovem leitor que a 

inserção da literatura nos currículos escolares dos sistemas educacionais apresentada por um 

leitor mais experiente e qualificado se torna necessária. Para que isso ocorra é preciso discutir 

a abordagem atual da formação docente. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Pedagogia (2006), constatamos que o perfil do graduado em Pedagogia deverá contemplar 

consistente formação teórica, diversidade de conhecimento e de práticas que se articulem ao 

longo do curso. Entretanto, nesse documento não há referência ou discussão sobre disciplinas, 

atividades que tratem da literatura. Diante dessa constatação, propomos estudar os currículos 

dos cursos de Pedagogia das universidades federais, de maneira a desvelar percursos formativos 

para a mediação de literatura, haja vista a relevância da área na formação humanística dos 

escolares do ensino fundamental.  

 

Metodologia e resultados da pesquisa 

 

Para conhecermos a presença da literatura em Pedagogia, selecionamos 27(vinte e sete) 

universidades federais do país, em que se fez um levantamento das disciplinas de literatura 
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ofertadas no currículo do curso. Adotamos a abordagem de investigação qualitativa descritiva. 

Para a construção dos dados, utilizamos Projetos Pedagógicos, Estruturas Curriculares, planos 

de ensino das disciplinas Literatura e Ensino de Língua Portuguesa dos cursos de Pedagogia 

das universidades pesquisadas e informações via e-mail de docentes das universidades. Dados 

iniciais indicam que a presença da literatura na formação dos pedagogos, nessas instituições, é 

ainda incipiente. De um corpus de 27 cursos, apenas 11 (onze), isto é 41% apresentam a 

disciplina de literatura conforme nos mostra o gráfico abaixo. 

  

 

Gráfico 01 – Comparativo de oferta da disciplina Literatura – Fonte – Documentos da pesquisa, 2014/2015/2016 

 

As informações contidas no gráfico indicam que o ensino de literatura ainda não se 

configura como necessidade básica, um bem cultural, um direito que deveria ser oferecido a 

todas as pessoas da sociedade, nas palavras de Candido (2011), como um bem incompressível, 

isto é, o que não pode ser negado a ninguém. Como podemos perceber essas onze universidades 

(41%), que oferecem a disciplina, não se constituem nem a metade do corpus, comparando-se 

à quantidade de universidades que não dispõem desse componente curricular ou o fazem de 

modo optativo. 

Os dados construídos indicam a pouca presença da literatura na formação de 

professores. Assinalam sobre a precariedade da oferta, visto que aparece, muitas vezes, 

como disciplina optativa, na expectativa de assim complementar os conhecimentos 

curriculares necessários ao graduando. Normalmente, é ofertada dependendo da 

disponibilidade e interesse de algum professor, mesmo que seja do interesse do formando. 

Entraves do contexto institucional e burocrático para a definição da carga horária de 

professores tornam vulnerável a oferta da literatura. Uma pergunta que surge é se disciplinas 

optativas são realmente ofertadas e com que frequência. Indagação que pretendemos 

responder no desdobramento desta pesquisa. 

Entendemos que é preciso refletir sobre o ensino da literatura no curso de Pedagogia 

considerando a atuação futura de seus graduados. Se existe a necessidade de formar leitor e de 

um mediador de leitura, é contraditório não oferecermos no curso de graduação de professores, 

que atuarão nos primeiros anos escolares das crianças, que contarão as primeiras histórias a 

essas crianças, um ensino que contribua para sua formação teórica e prática para introduzir 

neoleitores no exercício do direito à literatura. 

 

obrigatórias optativas não existe

11
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Demonstrativo de oferta de Literatura nas 
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Conclusão 

 

Os estudos realizados ratificam que o acesso à leitura de literatura propicia diversidade 

de conhecimentos da língua e do mundo. O leitor de literatura tem a oportunidade de dialogar 

com o texto, de interpretar o que está lendo, de formar-se, e esse é um direito. 

Se a literatura é vital para o ser humano, precisamos reconhecer sua importância nos 

cursos de pedagogia, considerando que estamos formando futuros professores e mediadores da 

leitura na Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos.  

O resultado deste estudo indica que é precária a presença da literatura no curso de 

Pedagogia. Essa constatação revela lacuna em área fundamental da formação docente, visto que 

é esse graduado o responsável por introduzir as crianças no conhecimento sistemático da 

linguagem e favorecer os primeiros contatos significativos com a cultura letrada e humanística. 
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EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE PRÁTICAS DE LEITURA E FORMAÇÃO 

DE LEITORES: BIBLIOTECA AMBULANTE E LITERATURA NAS 

ESCOLAS – BALE 

 

Diana Maria Leite Lopes Saldanha1 

 

A leitura vista enquanto instrumento necessário à formação humana assume diversas 

funções, como prática social, dialógica, por prazer ou crítica, a verdade é que essa prática é 

intrínseca ao ser humano e se manifesta na sua vida cotidianamente. A questão que merece 

reflexão é a formação de leitores e, com isso, as funções que as bibliotecas desempenham para 

essa formação, que ações são realizadas com vistas convidar o indivíduo a leitura. 

Partindo desse pressuposto, este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, versa sobre práticas de leitura e formação de leitores no contexto 

da preparação de professores. A pesquisa tem como objeto de análise os discursos dos 

graduandos/ ex-graduandos que participam do Projeto de extensão Biblioteca Ambulante e 

Literatura nas Escolas – BALE do Campus Avançado de Pau dos Ferros/ UERN e objetiva 

investigar as contribuições do BALE para a formação de mediadores de leitura que nele 

atuam.  

A pesquisa é norteada pela abordagem sócio-histórica e utiliza dados de questionário e 

entrevista coletiva como corpus discursivo nos quais cinco sujeitos – graduandos/graduados 

dos cursos de Pedagogia e Letras – informam sobre suas práticas no BALE. 

 

A leitura na contemporaneidade  

 

Os estudos e pesquisas que tematizam a leitura têm aumentado de forma nítida em 

nosso país. Galvão (2001) explica que esses estudos contribuíram para questionamentos de 

duas crenças que perduram há décadas voltadas para esse tema: a primeira problematiza a 

afirmação aparentemente óbvia, “[...] a leitura tem uma história” (GALVÃO, 2001, p.  78), 

está relacionada ao contexto de cada sociedade, ocorrendo de forma diferenciada e em 

tempos diferentes. A segunda crença, ainda de acordo com Galvão, “[...] identifica a leitura 

à leitura de um conjunto de textos específicos, valorizados pela tradição cultural e 

desvinculados de qualquer função utilitária.”(Ibid., p. 78). Essa crença evidencia o fato de 

que ler carrega a ideia de ler livros e livros de narrativas literárias, fato que ajuda-nos a 

entender que é necessário rever nossos discursos e pre-noções, pois carregam toda uma 

marca histórica proveniente dos ideais que norteiam as questões sociais, políticas, 

econômicas e culturais das diferentes sociedades em cada época. As pesquisas sobre a 

leitura evidenciam a prevalência de concepção de leitura enquanto ato individual, ao invés 

de concebê-la como prática social de indivíduos que vivem em coletividades. 

Cavallo e Chartier (1998) explicam que a história das práticas de leitura é uma história 

dos objetos e escritos e das palavras leitoras. Os textos são lidos de formas diferentes, de acordo 

com os modos de utilização, de compreensão e de apropriação dos discursos de cada época em 

sociedades específicas.  

 

 

                                                           
1 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Pau dos Ferros, RN, Brasil. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN, Natal, RN, Brasil. E-mail: dianalsaldanha@yahoo.com.br. 
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As bibliotecas ambulantes e sua contribuição social para a promoção de práticas de leitura 

 

As discussões acerca da leitura alastram-se há décadas, entretanto, continuamos a 

presenciar um fato que caminha junto a essa discussão – o enigma de acesso à leitura que é um 

problema que ainda não conseguimos resolver. Tal problema ganha várias desculpas: o descaso 

com a educação de qualidade, os altos preços dos livros, a falta de estímulo à leitura, o pouco 

investimento em bibliotecas públicas, etc. A verdade é que o resultado dessas questões é a 

negação do direito ao livro enquanto bem cultural, e, consequentemente, o direito de ler. 

Deparamo-nos com uma situação desconfortável e preocupante que requer uma reavaliação e 

redimensionamento das políticas públicas para a maioria da população culturais. 

Malgrado essa discussão permanecer nas pesquisas e discussões das universidades, ela 

não tem nada de novo, pois preocupa há décadas. A mesma pergunta procura respostas e 

demanda iniciativas que, pelo menos, minimizem esse fato, como o caso do surgimento das 

bibliotecas móveis há mais de século que é,  

 
[...] um serviço de extensão bibliotecária da biblioteca pública, que é 

disponibilizado através de um qualquer meio de transporte (carro, barco, 

comboio, etc.) e por meio do qual são levados os serviços básicos de biblioteca 

até comunidades desfavorecidas pela sua localização geográfica (pequenas 

comunidades, áreas rurais, bairros periféricos de zonas urbanas) ou públicos 

específicos (prisões, lares de idosos ou escolas), e que a esses mesmos serviços 

não podem ter um fácil acesso (HENRIQUES, 2009, p. 32). 

 

Esse serviço vem tentar preencher a lacuna das bibliotecas precárias ou inexistentes em 

locais de difícil acesso e/ou habitado por classes menos favorecidas. Insere-se enquanto política 

de democratização da leitura e revela a necessidade de melhoramento ou criação de bibliotecas 

fixas nesses locais atendidos. 

As bibliotecas ambulantes surgiram há mais de um século desenvolvendo um trabalho 

relevante nas sociedades em que se inserem, visto que, de forma geral, têm como objetivo 

possibilitar o acesso à leitura a comunidades desprovidas desse bem cultural. De acordo com Lima, 

 
Consistiam na ampliação do acesso ao livro e aos meios de leitura, procurando 

levar esse equipamento cultural até os bairros da periferia e interior de um 

determinado lugar, sobretudo naqueles lugares onde não existem bibliotecas 

públicas ou comunitárias (LIMA, 2010, p. 19). 

 

Assim como enfatizado acima o Programa Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas 

(BALE) segue a mesma ideia dessas bibliotecas, que também eram chamadas de itinerantes, 

bibliobus, móveis, etc., e carregavam livros em carroças, caminhões, carros utilitários (kombi) 

ou ônibus.  

A criação do projeto que remonta ao ano de 2007, como dito pela idealizadoras, as 

professoras Maria Lúcia Pessoa Sampaio e Renata de Oliveira Mascarenhas que o BALE se 

“constituiu numa iniciativa de atendimento ao interesse social e coletivo da comunidade 

pauferrense” (SAMPAIO; MASCARENHAS, 2006). Sua efetivação deu-se como ação 

extensionista, iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisas em Planejamento do Processo Ensino-

aprendizagem – GEPPE, do Departamento do CAMEAM, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, na cidade de Pau dos Ferros-RN. A implantação do Programa nessa 

cidade justificou pelo fato de, 

 



EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE PRÁTICAS DE LEITURA E FORMAÇÃO DE LEITORES: BIBLIOTECA... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1167-1171, SET.DEZ.2016 1169 

[...] por ser distante dos grandes centros, desprovida de políticas 

administrativas eficientes, especialmente no âmbito da cultura e do lazer. 

Localizada na região do Alto Oeste Potiguar, a referida cidade, segundo o 

IBGE, disponibiliza para a população apenas uma pequena biblioteca 

municipal, com escasso acervo e sem envolvimento da comunidade local. 

Diante dessa realidade acredita-se que o Projeto BALE – Biblioteca 

Ambulante e Literatura nas Escolas, constitui-se num ponto de partida para 

democratização da leitura para comunidade pauferrense. (SAMPAIO; 

MASCARENHAS, 2006, p. 06). 

 

O BALE iniciou suas atividades nas comunidades dos bairros São Geraldo e Riacho do 

Meio em Pau dos Ferros, visando disseminar o gosto pela leitura de forma lúdica e criativa, 

viabilizando o acesso das comunidades carentes a textos literários de gêneros diversos. Uma de 

suas tarefas também é atuar na contínua formação de leitores e mediadores de leitura.  

Levar a leitura a comunidades distantes desprovidas desse bem cultural é primar pela 

garantia de um direito de todo cidadão, é conceber que a leitura como prática social ocorre nos 

mais diversos contextos, e convidar a pessoa para fazer parte de um mundo que pertence a ele 

e é necessário para compreender as desigualdades sociais e agir para transformá-las. 

Do mesmo modo, propiciar o contato com o texto literário é reconhecer que a literatura 

contribui significativamente para a formação do indivíduo enquanto pessoa que tem 

sentimentos, emoções, problemas, conflitos, sonhos, desejos. A literatura trabalha as questões 

especificamente humanas faz viver o leitor. 

Podemos afirmar que o BALE trabalha de forma dialógica porque proporciona adentrar 

em um mundo novo, fora das salas fechadas, propicia novas experiências e novas formas de 

conceber a leitura que passa a ser vista de forma ampla, não se limitando à clássicos, aos 

cânones, mas a textos variados, procurando chamar o leitor para ler o texto que ele prefere, que 

faz parte de seu universo.  

Portanto, as ações desenvolvidas pelo programa são fundamentais para a formação de 

todo professor. Como consequência, possibilita que futuros docentes enxerguem a leitura como 

prática social que pode ser apresentada como direito de todos, e, para isso, faz-se necessário o 

redimensionamento das práticas tradicionais de leitura para dar lugar a uma nova didática de 

leitura com vistas à formação humana dos sujeitos que vivem em coletividades e que leem 

diversos textos, a partir de compreensões variadas. 

 

BALE: experiências exitosas de leitura  

 

Ao analisarmos as respostas das jovens que participaram deste estudo, percebemos que a 

atuação delas no programa de extensão BALE foi fundamental para a formação leitora na 

graduação, elas passaram a enxergar a leitura por diferentes ângulos, bem como tiveram a 

possibilidade de vivenciar novas experiências com essa prática. Ao questionarmos sobre as 

contribuições que o BALE trouxe para sua a formação acadêmica enquanto leitora, a resposta 

unânime é a de que o projeto contribui para essa etapa, pois possibilita o desenvolvimento do 

gosto pela leitura, em especial, a literária. Vejamos o que elas dizem: 

 
O projeto BALE tem sido para mim uma porta aberta para o mundo encantado 

da leitura, através do projeto conheci várias obras literárias, como também 

infinidades de autores, tudo isso me levou a ver e a sentir a leitura de forma 

prazerosa, de um jeito diferente de como eu via antes. (Sofia – dados do 

questionário). 
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As experiências vivenciadas no programa possibilitaram um novo olhar sobre a leitura e 

a literatura que passaram a ser enxergadas de forma mais ampla, diversificada, dissociada de 

preconceitos tão criticados por Márcia Abreu (2001) sobre os tipos de leituras adequadas, sobre 

as práticas de leituras eleitas como certas, a preferência pelos cânones, sem considerar a 

diversidade cultural de nosso país e, consequentemente, as práticas de leitura comuns à maioria 

da população. Vejamos, 

 
27. Mariana: [...] as pessoas veem como se o BALE incentivasse só o gosto 

pela leitura literária, contasse apenas os clássicos e na verdade a proposta do 

projeto não é essa, quando a gente fala de leitura, a gente tá falando de cordel, 

a gente tá falando do jornal, a gente tá falando da revista, a gente tá falando 

da leitura de mundo, enfim essa diversidade de sentidos que a gente dá a 

leitura. (Trecho de enunciado de Mariana – Entrevista coletiva). 

 

Nossos sujeitos da pesquisa indicam, em seus relatos, as ideias defendidas por Abreu ao 

mostrarem a importância e variedade de gêneros e textos que o programa trabalha para a 

formação do leitor, para chamar o sujeito para o ato de ler.  

Concebemos as ações formativas do BALE como uma proposta de democratização da 

leitura, tendo em vista possibilitar o contato com a diversidade de textos, como prioridade 

para o texto literário, a literatura como direito humano, questão elucidada por Flor. Segundo 

ela, 

 
102. Flor: [...] o BALE é uma política de democratização da leitura, quando 

você leva livros para crianças carentes que jamais teriam acesso aquilo, ele é 

uma prática, ele é uma política de leitura, está lá no projeto, eu não preciso 

chegar lá na escola e dizer olhe eu tou trazendo aqui esse livro porque no 

Brasil não tem políticas públicas de incentivo a leitura, por isso que eu tou 

trazendo esse livro, não, eu não preciso chegar para uma criança e dizer você 

vai ler Menina Bonita do laço de Fita porque eu não quero que você cresça 

com preconceito, não é assim, a literatura ela forma como a gente já discutiu 

isso ela forma e informa [...] se eu formo leitores então eu formo cidadãos 

capazes de ler, compreender e criticar, então, eu acho que o BALE é sim um 

projeto puramente político porque o que a gente faz é um ato político porque 

a gente tá democratizando a leitura [...] (Trecho de enunciado de Flor – 

Entrevista coletiva)  

 

Nossas discussões apontam para a triste realidade brasileira, pois quando o assunto é 

leitura, estudos e dados mostram-nos que as políticas públicas de incentivo a essa prática, 

tão necessária em nosso país, parecem não ser bastante eficientes para mudar o quadro 

existente. Isso porque as bibliotecas, em sua maioria, continuam estagnadas no tempo, 

mantendo seu acervo intocável, carecendo de práticas que chamem atenção do leitor, que o 

atraia, que o convoque para o ato de ler, ou mesmo mantendo um acervo antigo e 

desorganizado.  

Dessa forma, pudemos ver que o programa BALE assumiu o compromisso político de 

tentar mudar esse quadro, na experiência de formação docente de Flor, Mel, Sofia, Anny e 

Mariana, incentivando e disseminando a leitura, possibilitando o contato do texto/leitor/autor 

tanto na graduação como na comunidade e nos diversos espaços de atuação. Entretanto, 

sabemos que esse processo se dá a longo prazo, cujos resultados vão sendo percebidos aos 

poucos e gradativamente nas ações futuras dessas jovens.  
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O QUE DIZEM E PENSAM AS CRIANÇAS SOBRE LER, SOBRE 

ESCREVER, OS FAZERES E APRENDERES NO COTIDIANO DA ESCOLA 

 

Conceição Gislane Nóbrega Lima de Salles1 

Carla Patrícia Acioli Lins2  

Maria das Graças Soares da Costa3  

 

 Porém, que deixe mais ou menos perto, 

amorosamente, insistentemente, um livro, o gesto de 

dar a leitura, de dar a ler. 

(Carlos Skilar) 

 

Não é muito difícil encontrar referência sobre a concepção de leitura e de escrita pela 

voz dos adultos, no entanto, as referências em que o olhar das crianças acerca da sua 

experiência de leitura e de escrita, seus fazeres e aprenderes na escola, tarefa de encontros 

e desencontros, são em menor proporção evidenciadas. Tal constatação pode se dá em 

função do lugar que atribuímos a elas neste contexto. Sabe-se que os estudos das crianças a 

partir delas mesmas permitem descortinar dentre outras coisas uma nova sensibilidade - 

pensar com a infância despojando-se do que nossos saberes já capturaram, do ponto de 

chegada que já pensaram para educação da infância na língua adulta;  que surge da abertura 

do espaço, no encontro entre o novo e o velho, entre uma criança e um adulto (LARROSA,  

2004). 

Tal como coloca Pinto (1997), uns valorizam aquilo que a criança já é e que a faz ser, de 

fato, uma criança; outros, pelo contrário, enfatizam o que lhe falta e o que ela poderá (ou deverá) 

vir a ser. Uns insistem na importância da iniciação ao mundo adulto, outros defendem a 

necessidade da proteção em face desse mundo. Uns encaram a criança como um agente dotado 

de competências e capacidades; outros realçam aquilo que a criança carece. No entanto, ainda 

é paradoxal não só a visibilidade social da infância como o lugar que atribuímos a ela entre nós, 

que se exprime em situações como as que Calvert identifica: 

 
As crianças são importantes e sem importância; espera-se delas que se 

comportem como crianças, mas são criticadas nas suas infantilidades; é 

suposto que brinquem absorvidamente quando se lhes diz para brincar, mas 

não se compreende porque não pensam em parar de brincar quando se lhes diz 

para parar; espera-se que sejam dependentes quando os adultos preferem a 

dependência, mas deseja-se que tenham um comportamento autônomo; 

deseja-se que pensem por si próprias, mas são criticadas pelas suas soluções 

originais para os problemas (cit. In POLLARD, 1985, p. 39). 

 

Como se sabe o reconhecimento social da criança/infância é parte de um processo mais 

amplo, e no contexto brasileiro essa discussão começa a ganhar visibilidade, sobretudo, no 

decorrer do século XX. No que diz respeito ao contexto educacional brasileiro, o cenário não é 

outro. Ainda observamos um descompasso entre a organização do nosso sistema de educação 

e a valorização das dimensões infantis. Do ponto de vista mais estrutural no que diz respeito à 

estrutura espacial, aos currículos e programas escolares, ao tempo escolar, ao espaço os fazeres 
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e aprenderes, dentre outros aspectos, temos que os mesmos ainda majoritariamente organizados 

e priorizados de acordo com o que se julga ser necessário e adequado as crianças. Em linhas 

gerais na educação das crianças de 4 a 5 anos e no caso do primeiro ano dos anos iniciais do 

ensino fundamental, podemos dizer que, da maneira como foi organizado, a escolarização toma 

dimensão prioritária de alfabetização, onde nem sempre as possibilidades infantis são 

evidenciadas e os pensamentos potencializados. A lógica, na escola, continua sendo pensada 

por adultos. Nesse contexto,  

 
Talvez escutar a infância possa ser um caminho para outra escolarização 

possível. Afinal, os tempos são outros e os processos de escolarização não 

podem estar vinculados à manutenção de um modo conservador de 

estruturação pessoal e social. (BARBOSA e DELGADO, 2012, p. 119) 

 

No que se refere a questão da leitura e da escrita os enunciados advindos de crianças tão 

pequenas e que ainda não sabem ler e nem escrever convencionalmente tem chamado atenção 

sobre o que revelam em suas falas sobre ler, sobre escrever e sobre os sentidos dessas práticas 

no seu cotidiano escolar. Esse texto objetiva refletir sobre os fazeres e aprenderes da leitura e 

escrita, e que sentidos e referências as crianças atribuem a essas práticas, questionando, 

especificamente, como a leitura e a escrita aparece nos seus discursos. 

Reconhecer as singularidades infantis, especificamente no contexto da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, tem se constituído um desafio da educação brasileira. As 

amplas reformas que ocorreram nos últimos anos, sobretudo, referente a ampliação do Ensino 

Fundamental para nove anos, acabaram por problematizar o lugar da criança, infância e da sua 

educação. Ao mesmo tempo, a investigação sobre a significação da infância nas propostas 

pedagógicas e nos espaços de formação das crianças incentivou o desenvolvimento de um rico 

campo de pesquisa. Assim, podemos dizer que temos hoje melhores condições para a análise crítica 

da educação infantil e ensino fundamental, e para a criação de novas propostas nos espaços 

curriculares que se abrem para a educação das crianças e da infância.  

Assim, partindo do descentramento do olhar do adulto sobre esta questão, desenvolveu-

se esse texto que é parte de uma pesquisa, objetivando compreender os sentidos e os 

significados veiculados entre as crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, no que diz respeito à infância, o fazer e o aprender da leitura e da escrita no 

cotidiano escolar. Do ponto de vista teórico, partimos da problematização da própria noção de 

infância e sua educação. Como campo empírico, delimitou-se Pré-escolas e escolas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental das Redes Públicas Municipais da Região do Agreste/PE, 

especificamente em duas cidades da referida região. Como instrumento de coleta de dados, 

utilizou-se observações e entrevistas com crianças das referidas instituições. A fim de preservar 

a identidade dos sujeitos da pesquisa, criança de quatro, cinco e de seis anos, fez-se uso de 

nomes fictícios, escolhidos pelas próprias crianças.  

A opção por dar vez e voz às crianças consistiu-se em uma perspectiva que já 

mencionamos nesse trabalho, qual seja, a de olhar para a criança enquanto ser capaz, completo 

e ativo, que muito tem a contribuir e nos dizer sobre elas mesmas no processo de construção de 

suas subjetividades, bem como de formação e afirmação não só de uma infância, mas de 

diversas infâncias. Deste modo, compreendemos ser bastante relevante ouvir o que as crianças 

têm a dizer, mas ouvir para compreender de fato, nos despindo das visões adultocêntricas que 

naturalizamos ao longo do tempo. 

Tais impasses e desafios constituem o fio condutor da problematização deste texto, o qual 

ultrapassa a especificidade do ensinar e aprender na Educação Infantil, abrangendo assim, de 
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forma mais ampla, a questão acerca das práticas de leituras e de escrita afirmada no contexto 

escolar. Veremos a seguir uma discussão sobre as questões que surgem quanto à afirmação da 

infância, o ensinar e o aprender entre as crianças da pré-escola e do primeiro ano do ensino 

fundamental.  

 

Os aprenderes e os fazeres das crianças no espaço escolar: da leitura a escrita na educação 

infantil e no primeiro ano do ensino fundamental de nove anos 

 

Ao observar e dialogar com crianças em seus espaços escolares pudemos verificar que 

o foco na aprendizagem conteudista, apresenta-se como sendo majoritário na rotina das 

crianças. Em sua maioria, as crianças indicam que a escola se mostra voltada 

excessivamente para o reconhecimento e memorização das letras e números e marcado por 

uma lógica e uma cultura mais “escolarizante”, minimizando outras dimensões neste 

processo. Neste sentido, se faz urgente repensar criticamente no alcance de uma rotina 

caracterizada apenas por uma produção de atividades e valorizar as potencialidades infantis 

naquilo que ela é e não na perspectiva futurista e adultocêntrica. A escola como instituição 

que acolhe as crianças tem como uma de suas funções garantir a perpetuação e afirmação 

da infância. No contexto escolar observado, da pré-escola e do 1º ano do ensino 

fundamental, podemos inferir que há uma prática muito voltada para a escolarização 

precoce principalmente no contexto pré-escolar. A escola se mostra como lugar de 

atividades de ler e de escrever. Ao serem perguntadas sobre o que eles aprendem na escola 

em sua maioria a resposta é sempre relacionada a ler e a escrever. A pré-escola caracterizada 

por uma fase marcante na vida da criança aparece segundo a fala das crianças como não 

muito diferente do 1º ano. As crianças foram unânimes em afirmarem que o que mais faziam 

eram tarefa e a escrita de seus nomes. Olham para o seu fazer e aprender sem muita empatia 

pelo que fazem. Ao falarem sobre as especificidades de uma escola para as crianças, as 

mesmas destacam que a escola tem que ter “Historinha, pintura, boneco, carro (Bem 10). 

Poucos faziam menção a necessidade de uma escola ter birô, mesas, cadeiras etc. Ao 

relembrarem suas experiências com a escola, revelam pouco ou quase nenhuma atividade, 

ações e interações, com as quais se demonstrem maravilhados com as suas descobertas e as 

descobertas dos outros. Curiosamente, quase nenhuma referência foi feita as suas 

brincadeiras, seus jogos, contação de histórias como sendo momentos de ações, de 

interações e de aprendizagens. A esse respeito, as crianças destacam como atividade mais 

freqüentes realizada pela professora, a tarefa. Ao questioná-las sobre quais tarefas, 

respondem o correspondente a nomes, letras, números: Mili começa: “A-B-C-D-E-F-G-H-

I-J” - Barbie continua junto a Mili – “K-L-M-N, olha é assim: A-B-C-D-E-F-G... R-S-T-U-

V-X-Z, e tem os números, 1-2-3-4-5... 16-17”. Curiosamente, esse foco não se restringe ao 

Ensino Fundamental. Na Educação Infantil obtivemos respostas concernentes a: “É o nome 

que passa direto”(Elza); “o nome e os números”(Vitória);“escrever, uns negócio de cubrir” 

(Homem de Ferro). 

O foco na aprendizagem de Português e Matemática fica nítido e a ludicidade por vezes 

é vista como improdutiva na lógica adultocêntrica. A ludicidade se mostrou uma atividade 

muito pontual, seu espaço era a hora do recreio. Os outros momentos eram recheados de tarefas 

pontuais e marcada pela decodificação e repetição de letras e números. A mobilização feita 

pelos professores para despertar o interesse das crianças acerca dessas aprendizagens são 

fortemente marcadas pela memorização, repetição e que se encerra e se projeta em uma 

necessidade para o futuro e não como parte de uma experiência do presente, significativa para 

a criança naquilo que ela é.  
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Considerações finais 

 

Partindo-se das análises empreendidas pode-se pontuar de antemão que a ênfase na 

aprendizagem conteudista, com maior intensidade no Ensino Fundamental, tem minimizado o 

lugar da infância na escola. As falas das crianças mostram o dilema que convivem diariamente, 

a saber: o desafio de ser aluno e de ser criança na escola.  

A partir das reivindicações expressas nas vozes das crianças fica evidente a urgente 

necessidade repensar o fazer e o aprender no cotidiano escolar das crianças atentando, sobretudo 

para o lugar da criança e da infância nesse contexto.  

Inspirados em uma leitura estética das crianças acima, poderíamos afirmar que, no que 

diz respeito as práticas de leitura e de escrita na educação das mesmas: elas fazem sentido na 

medida em que vai reforçar algo específico das crianças e das infâncias, ou seja, essa abertura, 

essa vontade de experimentar coisas novas, inclusive, no pensamento. Assim, a experiência da 

leitura e da escrita mais do que uma prática necessária na escola deve ser um exercício 

permeado pelo gesto de dar a leitura de dar a ler (SKILAR, 2010).  
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A LEITURA NA SALA DE AULA EM SUAS PLURAIS MANIFESTAÇÕES: 

UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DE CHARTIER 

 

Jorge Santa Anna1 

Maria Aparecida de Mesquita Calmon2 

Suelen de Oliveira Campos3 

 

Introdução 

 

A trajetória da escrita vem proporcionando diversas manifestações de leitura e perfis de 

leitores, sobretudo com a revolução tecnológica. Observa-se que o ato de ler não acontece de 

forma homogênea, uma vez que cada leitor apresenta diferentes perfis e formas de se interagir 

com o texto (CHARTIER; LEBRUN, 1998). 

Assim, pode-se dizer que a leitura é um processo dinâmico e plural, sendo realizada de 

diferentes formas, influenciada por questões culturais, contextuais e, principalmente, pelo uso 

dos suportes que materializam a escrita (CHARTIER; LEBRUN, 1998). Para Chartier (1994), 

a revolução tecnológica provocou inúmeras mutações no ator de ler. 

Esses suportes provocam mudanças nas práticas de leitura, e o uso da eletrônica como 

forma de escrita e comunicação acentuou a capacidade de interação do leitor com o texto, por 

conseguinte, aumentaram-se as técnicas e práticas de leitura na sociedade atual, viabilizando, 

também, diferentes perfis de leitores. Portanto, não resta dúvida de que “a revolução do texto 

eletrônico será, ela também, uma revolução da leitura. Ler num monitor não é o mesmo que ler 

num códice [...]” (CHARTIER, 1994, p. 190). 

As diversas técnicas de leitura viabilizadas ao longo dos tempos repercutem na 

formação do leitor contemporâneo, o qual deixa de ser um agente receptor, para ser um 

interagente, assumindo um papel mais dinâmico e participativo na construção dos 

significados oriundos do texto. Assim, diferentes técnicas de leitura podem ser utilizadas, 

caracterizando diversos perfis de leitor que podem ser: contemplativo (que realiza leitura 

detalhada), movente (o qual utiliza variadas fontes) ou imersivo (utiliza fontes 

contextualizadas com recursos da internet) (SANTAELLA, 2004). 

Nesse contexto, entende-se que, as transformações ocasionadas à escrita, na 

contemporaneidade, “[...] comandam, inevitável e imperativamente, novas maneiras de ler, 

novas relações com o escrito, novas técnicas intelectuais [...]” (CHARTIER, 1994, p. 190), 

assim como viabiliza a formação de múltiplos perfis de leitores, como aquele que contempla 

quanto aquele que é mais dinâmico (SANTAELLA, 2004). Essas novas possibilidades 

devem ser observadas de modo especial no ambiente escolar, haja vista ampliar as 

possibilidades de comunicação, interação e intervenção dos aprendizes com a escrita 

(GOULART, 2004). Portanto, este estudo objetiva analisar as diversas manifestações de 

leitura ocorridas em sala de aula, haja vista o dinamismo e pluralidade que permeiam as 

práticas de leitura, sobretudo com o uso da eletrônica. 
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Sobre leitura, práticas de leitura e leitor: breves considerações 

 

A leitura representa uma prática realizada desde os primórdios da civilização e que vem 

ganhando força e se democratizando ao longo dos tempos, sobretudo com a redução dos índices 

de analfabetismo e facilidade de acesso às mais diferenciadas fontes e recursos de informação 

disponibilizados às sociedades. 

Esse fazer desempenha um papel preponderante na produção de conhecimento para a 

sociedade, uma vez que ler representa uma forma de interação e aquisição ou apropriação das 

informações materializadas em um suporte. Para Chartier (1988, p. 123), a leitura “[...] é prática 

criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de significações de modo nenhum 

redutíveis às intenções dos autores de textos ou dos fazedores de livros”. 

Segundo Chartier (1988), o ato de ler foi se modificando ao longo dos tempos, 

transformando-se em uma prática social, realizada entre locais dos mais variados, seja nas 

praças públicas ou nos recintos das famílias. De qualquer forma, nas sociedades antigas, a 

leitura era realizada em voz alta, normalmente por uma pessoas letrada, a qual entoava os 

textos manuscritos para os não alfabetizados, os quais compunham a maioria da população 

da época antiga. 

Não resta dúvida de que, com a invenção da imprensa, a produção de textos aumenta 

vertiginosamente, o que viabiliza a expansão da indústria editorial. Por sua vez, novos recursos 

tecnológicos são disponibilizados a fim de facilitar o acesso aos textos escritos. Esse fato 

desencadeou o acesso e uso aos documentos disponibilizados na sociedade, garantindo, 

portanto, para a democratização do conhecimento. Além desse fator, esse processo de 

democratização é viabilizado, também, com a diminuição do analfabetismo, permitindo 

melhores condições de acesso e produção de conhecimentos (BURKE, 2003). 

Nesse contexto, a partir das mudanças ocorridas que viabilizaram a democratização do 

conhecimento, observam-se diferenças comportamentais do leitor quanto ao ato de ler, como 

também notam-se diversas práticas de leitura, as quais perfazem desde a leitura oral e intensiva 

a práticas de leitura silenciosa e extensiva (CHARTIER, 2003). 

De acordo com Roger Chartier, nos séculos XVI ao XVIII o tipo de leitura que prevalecia 

era a leitura intensiva, isso devido à escassez de livros e material impresso e o fato da maioria 

da população não ser alfabetizada; assim, a leitura intensiva e compartilhada era a única opção 

dessas pessoas entrarem em contato com os textos impressos.  

Chartier assim declara: “Uma vez escrito e saído das prensas, o livro, seja ele qual for, 

está suscetível a uma multiplicidade de usos. Ele é feito para ser lido, claro, mas as modalidades 

do ler são, elas próprias, múltiplas, diferentes e segundo as épocas, os lugares, os ambientes” 

(CHARTIER, 2003, p. 173). 

Em linhas gerais, as práticas de leitura dizem respeito às diversas estratégias utilizadas 

pelo leitor, de modo que as informações possam ser processadas e transformadas em 

conhecimento para o leitor, agregando-lhe valor. Sendo assim, a interação estabelecida entre 

texto e leitor tem o intuito de garantir a produção de sentido pelo leitor, sendo que essa 

interação manifesta-se de forma plural, o que ocasiona o aparecimento das diversas práticas 

de leitura na sociedade. 

É comum notar a prática da leitura realizada nos mais diversos locais da sociedade, como 

também é comum observar o uso de diversos recursos e técnicas específicas a serem utilizadas 

por cada leitor. Essas diversas maneiras de se ler um texto permite a consolidação das práticas 

de leitura, por conseguinte, essas práticas não são homogêneas e padronizadas, mas, 

manifestam-se como práticas plurais (CHARTIER, 2003). 
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Com efeito, a trajetória do escrito, notadamente relacionada ao surgimento de diferentes 

tecnologias, tem viabilizado diferentes maneiras de se praticar a leitura, o que desperta a 

formação de perfis diversos de leitores. O leitor que utiliza de textos impressos, por exemplo, 

não adota as mesmas estratégias para retirar o conteúdo dos textos, daquele leitor que se 

apropria de fontes digitais. Esse fato tem acarretado a formação de leitores com características 

bem distintas, englobando desde o leitor que se utiliza de poucas fontes, mas utiliza com maior 

profundida os pormenores do texto, denominado de leitor contemplativo, àquele leitor que 

acessa diversas fontes, de forma simultânea, sem, contudo, adentrar com profundidade a cada 

texto lido, leitor esse considerado como movente (SANTAELLA, 2004). 

Embora a leitura tenha sido realizada de diferentes formas ao longo dos tempos, de um 

modo geral, o leitor busca através da leitura, interesses variados, seja para fins de 

entretenimento, para enriquecimento cultural e intelectual, para aprimoramento de 

conhecimento, dentre outras intenções (CHARTIER, 1998). 

No entendimento de Chartier (1994), o desenvolvimento da eletrônica tem garantido uma 

pluralidade de estratégias, técnicas e práticas de leitura. Além disso, as novas tecnologias são 

responsáveis pelo aparecimento de leitores com hábitos e comportamentos diferentes, sendo 

que essa diversificação pode provocar mudanças de sentido percebidas pelo leitor, que são 

destoantes com o sentido original exposto pelo autor de um texto. 

Percebe-se, a partir dos recursos informatizados e, principalmente, com o uso da internet, 

um aumento exponencial no que se refere ao uso e acesso aos documentos disponibilizados na 

sociedade, o que afere ampliação na quantidade de informações. No entanto, isso não quer dizer 

que a produção de sentido também tenha crescido, uma vez que o acesso a muitas fontes pode 

comprometer a qualidade do que é apropriado pelo leitor (SANTAELLA, 2004). 

Para a autora supracitada, os recursos disponibilizados em páginas web são fundamentais 

para consolidar uma prática de leitura bem diferenciada daquela realizada com os recursos 

manuscritos e impressos. O leitor da atualidade, ao navegar na web, possui a seu dispor uma 

variedade de documentos devidamente relacionados, o que permite que o leitor comporte-se de 

forma movente ou dinâmica, analisando documentos que estão ligados, portanto, garantindo 

uma leitura menos contemplativa e mais extensiva. 

Nesse enfoque, considerando as diversas facetas inerentes ao processo de leitura, bem 

como a diversificação de perfis de leitores e práticas de leitura das mais variadas, que foram 

realizadas ao longo dos tempos, é importante analisar como essas mudanças estão impregnadas 

ao ambiente escolar. 

Os diversos agentes educacionais inseridos na instituição escolar têm o compromisso em 

subsidiar o processo de ensino aprendizagem, sendo que uma das estratégias utilizadas pelos 

educadores diz respeito às práticas de leitura na sala de aula, como em outros locais da unidade 

escolar (GOULART, 2004). 

A leitura no ambiente escolar muito pode contribuir para a melhoria do rendimento 

escolar, de modo que a aprendizagem seja melhor realizada, tornando o aprendiz conhecedor 

daquilo que lhe é ensinado, por conseguinte, torna-o mais crítico acerca dos problemas sociais, 

fato esse que garante a consolidação do exercício cidadão, um dos compromissos do processo 

educacional junto à sociedade (GOULART, 2004). 

Portanto, a leitura, ao ser adotada por professores em sala de aula, pode agregar valor para 

o ensino-aprendizagem, sendo que essa leitura não pode ser vista como um processo meramente 

mecânico, contemplando a simples decodificação de códigos linguísticos, muito comum no ato 

da alfabetização, mas deve ser mais intensa, a ponto de tornar o aprendiz crítico e capacitado a 

resolver os problemas de sua realidade social. 
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Método da pesquisa 

 

Considerando a tese de Chartier acerca da diversidade nas práticas e técnicas de leitura e 

as mutações provocadas a essas práticas, sobretudo com o avanço tecnológico, este estudo 

investiga essas mutações, especificamente no ambiente escolar. 

Dessa forma, constituem sujeitos da pesquisa, cinco professores atuantes na educação 

básica de uma instituição escolar que possui dez professores lecionando. Optou-se como técnica 

de pesquisa, a observação e a entrevista, por meio de um roteiro contendo oito perguntas abertas 

e reflexivas. 

 

Resultados e discussão parciais 

 

De acordo com as respostas obtidas, todos os professores utilizam a leitura como um 

recurso de aprendizagem, sendo que a maioria considera a leitura como um ato que desperta a 

capacidade crítica, reflexiva e criativa dos alunos. Portanto, não resta dúvida de que a leitura 

contribui para o aprendizado, consolidando uma efetiva prática pedagógica, assim como 

apontou Goulart (2004). 

Grande parte dos entrevistados utiliza textos em diferentes formatos, seja impresso ou 

digital. Segundo eles, os alunos preferem os textos eletrônicos, no entanto, o método de ensino 

utilizado incentiva que o aluno utilize todos os recursos possíveis e realize a leitura detalhada 

dos textos. Assim, o aluno é incentivado, por meio de trabalhos individuais e de pesquisa, a 

explorar as ideias do texto realizando um diálogo minucioso com o autor do texto, o que 

consolida um leitor do tipo contemplativo, conforme descrito na tese de Santaella (2004). 

 

Considerações parciais 

 

Através da análise dos dados coletados em campo, é possível concluir que, no que se 

refere às técnicas de leitura, como método de ensino, utilizado pelos professores, a maioria 

utiliza a leitura silenciosa e os leitores comportam-se como contemplativos. 

Constatou-se que, mesmo utilizando recursos da realidade digital, os métodos adotados 

pelos professores valorizam a reflexão por parte do leitor, permitindo que esse tenha capacidade 

de explorar ao máximo o significado contido nas entrelinhas da escrita. 

 

Referências 

 

BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2003. 

 

CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difusão 

Editora, 1998. 

 

______. Do códice ao monitor: a trajetória do escrito. Estudos Avançados, v. 8, n. 21, p. 185-

199, 1994.  

 

______. Leituras e leitores na França do Antigo Regime. São Paulo: UNESP, 2003.  

 

CHARTIER, Roger; LEBRUN, Jean. A aventura do livro: do leitor ao navegador: 

conversações com Jean Lebrun. São Paulo: Ed. da UNESP, 1998. 



A LEITURA NA SALA DE AULA EM SUAS PLURAIS MANIFESTAÇÕES: UMA ANÁLISE SOB A... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1176-1180, SET.DEZ.2016 1180 

GOULART, Cecilia. Letramento e novas tecnologias: questões para a prática pedagógica. In: 

COSCARELLI, Carla Viana (Org.). Letramento digital. Belo Horizonte. Autêntica, 2004. 

 

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil do leitor imersivo. São Paulo: Paullus, 

2004. 

 



 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1181-1184, SET.DEZ.2016 1181 

PARA ALÉM DO TEXTO ESCRITO: AS INFINITAS MANIFESTAÇÕES DE 

LEITURA NO UNIVERSO DA BIBLIOTECA 

 

Jorge Santa Anna1 

Maria Aparecida de Mesquita Calmon2 

Suelen de Oliveira Campos3 

 

Introdução 

 

A biblioteca na atualidade manifesta-se como um local diversificado no que se refere à 

oferta de produtos e serviços de informação. O desenvolvimento tecnológico provocou o 

aparecimento de novos registros informacionais, logo, junto aos acervos impressos surgem 

coleções digitais, as quais requerem novos serviços a serem oferecidos aos usuários a fim de 

garantir o acesso e uso à informação. 

O acesso e uso aos acervos das bibliotecas podem ser viabilizados por meio da leitura, a 

qual se manifesta de diferentes formas, considerando questões contextuais, culturais e 

características dos suportes que materializam a escrita. Portanto, a prática da leitura sempre se 

consolidou no recinto das bibliotecas, haja vista a grande quantidade de materiais impressos 

(CHARTIER, 1994). 

Com o aparecimento dos documentos digitais, inúmeras transformações ocorrem nas 

bibliotecas, haja vista prezar pela gestão de coleções em formato digital. Ora, se novos acervos 

surgem, provavelmente, novas técnicas e estratégias de leitura manifestam-se, o que requer um 

novo olhar do bibliotecário no que se refere à prática da leitura (MANESS, 2006). 

A leitura no ambiente digital requer a adoção de novas técnicas por parte do leitor, 

tornando essa prática cada dia mais dinâmica, mutante e interativa (CHARTIER; LEBRUN, 

1998). No recinto das bibliotecas, constitui uma de suas maiores funções, o fomento à leitura, 

principalmente com o advento das novas tecnologias, preparando o leitor para melhor utilizar 

o espaço digital (ROSA, ODONE, 2006). Sendo assim, este estudo objetiva investigar como os 

bibliotecários adotam a leitura nas bibliotecas escolares da atualidade.  

 

Sobre leitura, bibliotecas e tecnologias 

 

A leitura, primordialmente, é considerada como uma prática meramente técnica, a qual 

objetiva decodificar códigos alfabéticos, sendo muito utilizada em contextos escolares, haja vista 

facilitar a consolidação do processo de ensino aprendizagem a ser realizada nas instituições que se 

colocam a serviço do fazer educativo (SANTA ANNA; CALMON; CAMPOS, 2015). 

No entanto, com o desenvolvimento dos estudos relacionados à leitura, percebe-se que essa 

prática vai além da decodificação alfabética, contemplando também, outros aspectos mais 

aprofundados e presentes no contexto social. Portanto, a leitura reveste-se, na atualidade, como um 

processo de aquisição de conhecimento e aperfeiçoamento individual e social, o que permite a 

garantia dos direitos e deveres dos cidadãos, consolidando o exercício da cidadania (MANESS, 2006). 

                                                           
1 Graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Professor e consultor 

informacional. Atuante na normalização e orientação de pesquisas científicas. E-mail: professorjorgeufes@gmail.com. 
2 Graduanda em Biblioteconomia pela Ufes. Atuante no ramo da consultoria informacional e ramo cultural. E-

mail: cidamcalmon@hotmail.com. 
3 Graduada em Arquivologia e Biblioteconomia pela Ufes. Especialista em Gestão de Projetos. Atuante em arquivo 

empresarial. E-mail: suelenoc@gmail.com. 
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A leitura interfere no desenvolvimento individual e social do sujeito, o que lhe atribui maior 

capacidade crítica e reflexiva, de modo que esse sujeito seja capaz de intervir em sua realidade e 

modificá-la. Em virtude dessa importância atribuída à leitura, bem como seu uso cada vez mais 

acentuado e diversificado na sociedade, sobretudo como uso dos recursos digitais, a preocupação 

coma leitura extravasou os ambientes escolares, sendo também, um compromisso de outras 

instituições sociais, bem como uma responsabilidade dos governos, haja vista fomentar uma 

sociedade leitora, garantindo, dessa forma, para o progresso das nações (MANESS, 2006). 

Sendo assim, a leitura pode ser realizada e deve ser gerenciada e apoiada não apenas nas 

e pelas escolas, mas também, por outras instituições envolvidas com as causas sociais, tais como 

bibliotecas, institutos de culturas, dentre outros (SANTA ANNA; GREGÓRIO; GERLIN, 

2014). Segundo esses autores, a leitura deve ser realizada na família, nas escolas e nas unidades 

de informação, além de ser um compromisso dos governos com a garantia da cidadania. 

As bibliotecas ocupam um lugar especial quanto à prática e incentivo à leitura, 

principalmente as bibliotecas de modalidade escolar e pública. Isso porque está presente em seu 

projeto de atuação junto à sociedade, fornecer o acesso à informação e garantir que o indivíduo 

torne-se capacitado a exercer sua cidadania, tornando-se um agente capaz de intervir nos 

problemas sociais e solucioná-los (MANESS, 2006). 

As bibliotecas fornecem materiais informacionais dos mais diferenciados, sendo que 

esses materiais são utilizados e agregam valor para os usuários, à medida que são lidos e 

utilizados pelos sujeitos, agregando valor para sua vida. O uso das fontes de informação 

existentes nos acervos bibliográficos, contemplando a aquisição do conhecimento concretizado 

nessas fontes, pode ser mediado por meio das práticas de leitura realizadas pelos usuário, o que 

corresponde a uma missão do bibliotecário garantir a diversificação da leitura em meio às fontes 

oferecidas pelas bibliotecas (MANESS, 2006). 

Assim, a biblioteca deve ser um ambiente que viabiliza ou incentivo à leitura. Essa leitura 

não deve ser realizada de forma padronizada, mas deve considerar as diversas práticas de leitura 

existentes e defendidas pela literatura (CHARTIER, 2003), bem como o estudo do comportamento 

do leitor e seus diversificados hábitos e costumes de leitura (SANTAELLA, 2004). Essas 

preocupações devem estar presente no cotidiano do fazer dos bibliotecários, representando uma 

missão da biblioteca como provedora de conhecimento para a comunidade onde está inserida. 

O bibliotecário representa o agente que estimula o uso do acervo bibliográfico, de modo 

que as informações contidas nesse acevo sejam melhor aproveitados pelos usuários. Portanto, 

não cabe ao bibliotecário apenas sistematizar o acervo e realizar técnicas e cuidados de 

preservação. Ele deve, prioritariamente, realizar ações que permitam a disseminação da 

informação contida nas fontes, realizando atividades como ações culturais, práticas de incentivo 

à leitura, divulgação dos produtos e serviços prestados, treinamentos e capacitações quanto à 

recuperação e uso das fontes de informação, dentre outras responsabilidades (MANESS, 2006). 

Considerando o avanço tecnológico e a adesão às novas tecnologias por parte dos usuários e 

da sociedade como um todo, não resta dúvida de que as bibliotecas, como demais organizações, 

inseridas em um contexto altamente competitivo, devem adotar as ferramentas e instrumentos 

tecnológicos, a fim de satisfazer as novas necessidades e tendências sociais (MANESS, 2006). 

Assim, segundo o autor supracitado, a biblioteca utiliza de diferentes tecnologias a fim 

de disponibilizar um acervo altamente diversificado, composto por fontes de informação no 

formato impresso, digitalizado quanto virtual. As tecnologias vieram para facilitar o acesso à 

informação incorporada nos acervos bibliográficos sendo que a biblioteca torna-se cada dia 

mais híbrida, oferecendo materiais em todos os formatos e suportes, garantindo, múltiplas 

escolas para os usuários, quanto ao acesso, leitura e uso dos recursos informacionais 

disponibilizados por essas unidades. 
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Método da pesquisa 

 

Tendo em vista as transformações nos acervos das bibliotecas, optou-se como técnica de 

pesquisa, a entrevista, por meio de oito perguntas abertas, direcionadas a uma amostra de cinco 

bibliotecários atuantes em bibliotecas escolares de um município. 

O município em questão possui um total de dez escolas municipais, tendo em cada escola 

uma biblioteca com profissional atuante. Portanto, a amostra de pesquisa manifestou-se com 

50% de representatividade.  

 

Resultados e discussão parciais 

 

Os dados obtidos revelam que em todas as bibliotecas escolares há esforços no sentido de 

oferecer acervos diversificados aos leitores, contendo documentos impressos quanto digitais. 

Todos os profissionais reconhecem que os usuários das bibliotecas caracterizam-se como 

leitores moventes, ou seja, são leitores que procuram por documentos dos mais diferenciados 

formatos (SANTAELLA, 2004), mas preferem a consulta aos acervos digitais. Observa-se que 

os leitores contemporâneos caracterizam-se como nativos digitais, assim como considera 

Prensky (2001). Em virtude disso, as bibliotecas investem nas coleções digitais e na 

disponibilização de computadores para acesso à internet. 

No que se refere às práticas de leitura, os bibliotecários percebem a adoção de diferentes 

estratégias leitoras utilizadas pelos usuários, quando acessam documentos digitais. Alguns 

relataram que os usuários adotam leituras silenciosas aos documentos digitais e intervêm nos textos 

realizando anotações e destaques, através de recursos oferecidos pelos dispositivos eletrônicos. 

Quanto às ações no fomento à leitura, percebeu-se a realização de contação de história, 

dramatizações, exposições de livros. No entanto, essas práticas estão mais direcionadas a 

incentivar o uso das coleções impressas. Nenhum profissional adota estratégias de incentivo à 

leitura, aos leitores dos documentos digitais. 

 

Conclusões parciais 

 

Através de entrevista a bibliotecários, constatou-se que, as bibliotecas ampliam os 

produtos e serviços oferecidos, tornando os acervos cada vez mais híbridos. 

Todavia, percebeu-se haver ações voltadas para a leitura, uso e acesso aos documentos 

impressos, não havendo ações que viabilizem a leitura e melhor acesso e uso das coleções digitais. 

No que se refere às estratégias e práticas de leitura realizadas pelos entrevistados, 

perceberam-se ações direcionadas à leitura de acervos impressos, tais como contações de 

história, dramatizações e exposições de livros. 
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LITERATURA DRAMÁTICA NO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA 

DA ESCOLA: ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS PARA A FORMAÇÃO DE 

LEITORES NO ENSINO BÁSICO 

 

Jaime dos Reis Sant’Anna1 

 

Esse artigo se insere nas preocupações com a formação de leitores no Ensino Básico e, em 

especial, de leitores de literatura dramática. Devido a seu espírito indômito e contestador, a literatura 

dramática é ferramenta apropriada para formar leitores literários semelhantemente críticos e 

questionadores. Somem-se a esses aspectos, as funções humanizadoras da literatura, apontadas por 

Antonio Candido em “Direito à literatura”, cujos traços essenciais são plenamente atendidos pela 

literatura dramática: exercício da reflexão; aquisição do saber; boa disposição para com o próximo; 

afinamento das emoções; capacidade de penetrar nos problemas da vida; percepção da 

complexidade do mundo e dos seres; senso da beleza; cultivo do humor (CANDIDO, 1995, p. 249). 

Tomamos como recorte do estudo a literatura dramática disponibilizada aos alunos dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental (EF-II) e do Ensino Médio (EM) pelos quatro últimos 

acervos do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE 2007, 2009, 2011 e 2013). Pouco 

se tem discutido sobre o teor dessas obras e o quanto podem contribuir no processo de formação 

de leitores. Cabe-nos, pois, auxiliar os professores de Língua Portuguesa a abrir as “caixas do 

PNBE” numa tríplice articulação: aprimorar no alunado o prazer da leitura do texto dramático; 

perceber, concomitantemente, as vozes sociais e as intencionalidades ideológicas que subjazem 

neste tipo de discurso literário; e, por fim, encaminhar estratégias metodológicas para que o 

professor de Língua Portuguesa se aproprie do potencial desta literatura no processo de 

formação do leitor literário crítico. 

Devido ao espaço limitado deste artigo, nessa primeira etapa do trabalho, longe de apresentar 

uma análise detalhada da literatura dramática proporcionada pelos acervos do PNBE e do 

oferecimento de estratégias de abordagem, pretendo apresentar o levantamento quantitativo dessas 

obras, comentando os primeiros resultados da pesquisa. Minha pesquisa acadêmica visa à formação 

inicial do professor de língua materna nos cursos de graduação em Letras, e à formação continuada 

do professorado da rede pública envolvidos com EF-II e EM. Em ocasião propícia, e com o 

amadurecimento da pesquisa, tentarei dar conta tanto da elaboração de um estudo sobre as obras, 

quanto também poderei abordar aqueles títulos, digamos, metateatrais, como as HQs, adaptações, 

pastiches e recontos, e que contribuem para a formação do leitor de teatro. 

 

Teatro [fora] da caixa: os acervos do PNBE e a formação de leitores 

 

Se por um lado o intertítulo sugere um trocadilho com os programas de fomento ao mise-

en-scène teatral – desenvolvidos pela Caixa Econômica Federal, o chamado “Teatro da Caixa”, 

em Curitiba, em Brasília, em Recife, no Rio, etc –, por outro, a expressão “teatro [fora] da 

caixa” é também uma referência direta aos guias elaborados pelo Ministério da Educação para 

nortear a utilização dos acervos pelos educadores, intitulado PNBE na escola: literatura fora 

da caixa (BRASIL, 2014). O material do Ministério busca abordar o direcionamento escolar 

dos acervos literários: o Guia 1 trata do PNBE na Educação Infantil; o Guia 2 nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental; e o Guia 3 lida com a Educação de Jovens e Adultos. Assim como os 

guias orientadores, o propósito deste artigo é trazer a literatura para “fora da caixa” dos acervos; 
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tal objetivo se intensifica ainda mais quando se visa a trazer o teatro – muito bem abrigado na 

Caixa – para fora das caixas do PNBE. 

O estabelecimento das obras da literatura dramática do PNBE obedece a dois critérios 

principais: textos dramáticos puros, isto é, que tenham sido escritos originalmente para a 

encenação; e hipertextos que dialoguem com a literatura dramática, sobretudo as adaptações da 

literatura dramática para outros gêneros e outras linguagens, sejam as transcriações para o 

gênero conto e romance, sejam as Histórias em Quadrinhos. Em ambos os casos prevalece a 

preocupação com o atendimento a todo tipo de diversidade, tanto temática, como de gênero. 

Das razões que justificam as escolhas das obras, destaco duas, em particular: por um lado, 

a valorização do texto dramático integral, que abre os horizontes de conhecimento do alunado 

para autores de reconhecida importância literária e cujas obras contribuem para a formação do 

leitor; por outro lado, intertextos que, ao dialogarem com os prototextos dramáticos, além de 

aproximarem o adolescente desses dramaturgos, possibilitam o estudo de outros gêneros 

discursivos que circulam nas esferas literárias e/ou artísticas e midiáticas, tais como as HQs, os 

mangás, os romances, os cordéis, os desenhos animados, os filmes de curta e longa-metragem.  

O levantamento das obras literárias do acervo acarreta um bom trabalho. Trata-se de uma 

quantidade nada desprezível de cerca de 1570 títulos, que ao longo das quatro edições 

pesquisadas, se distribuem por 25 acervos. Destas obras enviadas pelo PNBE às escolas 

públicas, constatei aquilo que era previsível: apenas 34 livros são de textos dramáticos em sua 

forma integral, ou seja, somente 2% dos títulos dos acervos. 

A constatação da percentagem pífia de textos da literatura dramática nos acervos do PNBE 

chateia, mas não surpreende. Na verdade, o fenômeno se repete no mercado editorial brasileiro 

voltado para o público adulto, onde também não predominam as publicações de textos dramáticos, 

sejam canônicos ou não. À guisa de comparação, cito a pesquisa desenvolvida por André Luís 

Gomes (2011) acerca das publicações de literatura dramática no Brasil, a partir de 1958, cujo marco 

é o texto de Gianfrancesco Guarnieri Eles não usam Black Tie, aponta que foram editadas somente 

182 peças pelo mercado nacional, a quase totalidade de dramas (52%) e comédias (32%). Após 

minucioso trabalho de levantamento de informações do mercado editorial, Gomes conclui: 

“constata-se, primeiramente, que não há, infelizmente, interesse pela publicação de textos teatrais, 

principalmente, os contemporâneos por grande parte das editoras”. 

Do pequeno montante de 34 livros que integram os acervos das quatro edições do PNBE 

consultados, 20 são de autores brasileiros, vários deles com mais de uma publicação, a saber: de 

Antonio Callado, temos Pedro Mico e O tesouro de Chica da Silva; de Ariano Suassuna, temos 

Auto da Compadecida, O santo e a porca, A farsa da boa preguiça, O casamento suspeitoso e Uma 

mulher vestida de sol; de Alfredo Dias Gomes, temos O pagador de promessas e O bem-amado; 

de João Cabral de Melo Neto, temos Morte e vida Severina; de Maria Adelaide Amaral, temos Ó 

abre alas; de Maria Clara Machado, temos Pluft, o fantasminha e outras peças, A bruxinha que era 

boa e outras peças, O cavalinho azul e outras peças, A menina e o vento e outras peças; de Nelson 

Rodrigues, temos Vestido de noiva e O beijo no asfalto. 

Outros autores nacionais aparecem nos acervos com pelo menos um livro: Um Moliere 

imaginário, de Rejane Dias dos Santos; Arlequim de Carnaval, de Ronaldo Correia de Brito e 

Francisco Assis de Lima; O Jovem Lê e Faz Teatro, 10 peças curtas para jovens, de vários 

autores; Anabela procura e acha mais do que procura, de João Monteiro Vieira de Melo; 

Dimensão, de Flávia Savary Jaguaribe do Nascimento; Sangue de dragão, palco de paixões, de 

Flávia Savary e Rogério Borges. 

As demais obras são de dez autores estrangeiros: A trilogia tebana (Édipo Rei; Édipo em 

Colono; Antígona), de Sófocles; As aves, de Aristófanes; O forte, de Sófocles; A vida é sonho, 

de Calderón de La Barca; Hamlet, de William Shakespeare; O doente imaginário, de Molière; 
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Pigmaleão, de George Bernard Shaw; Um homem é um homem, de Bertold Brecht; Um trem 

chamado desejo, de Tennessee Williams. 

Para facilitar a visualização das obras da literatura dramática nos quatro acervos 

analisados, e para disponibilizar as informações bibliográficas, elaborei os quadros abaixo, 

dividindo os títulos entre a produção nacional e a estrangeira: 

 

Literatura Dramática nos acervos do PNBE 2007-2013 
Autores Nacionais Título Editora Acervo 

Antonio Callado Pedro Mico Nova Fronteira PNBE 2007 

Antonio Callado  O tesouro de Chica da Silva Nova Fronteira PNBE 2007 

Ariano Suassuna Auto da Compadecida Agir PNBE 2007 

Ariano Suassuna O santo e a porca José Olympio PNBE 2009 

Ariano Suassuna A farsa da boa preguiça José Olympio PNBE 2011 

Ariano Suassuna O casamento suspeitoso José Olympio PNBE 2007 

Ariano Suassuna Uma mulher vestida de sol José Olímpio PNBE 2007 

Alfredo Dias Gomes O pagador de promessas Bertrand PNBE 2009 

Alfredo Dias Gomes O bem-amado Ediouro PNBE 2013 

João Cabral de Melo Neto Morte e vida Severina Objetiva PNBE 2009 

Maria Clara Machado Pluft, o fantasminha e outras 

peças 

Nova Fronteira PNBE 2013 

Maria Clara Machado A bruxinha que era boa e 

outras peças 

Ediouro PNBE 2011 

Maria Clara Machado O cavalinho azul e outras 

peças 

Ediouro PNBE 2011 

Maria Clara Machado A menina e o vento e outras 

peças 

Ediouro PNBE 2011 

Maria Adelaide Amaral Ó abre alas Record PNBE 2007 

Nelson Rodrigues Vestido de noiva Nova Fronteira PNBE 2009 

Nelson Rodrigues O beijo no asfalto Lacerda PNBE 2009 

Rejane Dias dos Santos Um Molière imaginário Autêntica PNBE 2009 

Ronaldo Correia de Brito Arlequim de Carnaval Objetiva PNBE 2007 

Francisco Assis de Lima O Jovem Lê e Faz Teatro, 10 

peças curtas para jovens 

Mercuryo PNBE 2011 

João Monteiro Vieira de 

Melo; Flávia Savary 

Jaguaribe do Nascimento 

Anabela procura e acha 

mais do que procura 

Dimensão PNBE 2009 

Flávia Savary e Rogério 

Borges  

Sangue de dragão, palco de 

paixões 

FTD PNBE 2013 

 

Literatura Dramática nos acervos do PNBE 2007-2013 
Autores Estrangeiros Título Editora Acervo 

Sófocles. Trad. Mário da 

Gama Kury 

A trilogia tebana: Édipo 

Rei; Édipo em Colono; 

Antígona 

Zahar  PNBE 2009 

Sófocles Édipo Rei Bertrand Brasil PNBE 2009 

Aristófanes. Trad. Antonio 

Medina Rodrigues e Anna 

Flora Coelho 

As aves 34 PNBE 2009 

Sófocles  O forte Bertrand Brasil PNBE 2009 

Calderón de La Barca. Trad. 

Renata Pallottini 

A vida é sonho Hedra PNBE 2009 
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William Shakespeare. Trad. 

Millôr Fernandes 

Hamlet L&PM PNBE 2009 

George Bernard Shaw. Trad. 

Millôr Fernandes 

Pigmaleão L&PM PNBE 2007 

Bertold Brecht. Trad. Paulo 

José 

Um homem é um homem  Autêntica PNBE 2011 

Tennessee Williams. Trad. 

Luís Alberto de Abreu 

Um trem chamado desejo Autêntica PNBE 2009 

Molière. Trad. Marília 

Toledo 

O doente imaginário 34 PNBE 2013 

 

Os acervos do PNBE priorizam as publicações de peças contemporâneas. Numa era de 

plena acessibilidade aos acervos de obras literárias canônicas, cujos direitos autorais se 

extinguiram e se fizeram de domínio público, torna-se contraproducente optar pela seleção de 

autores como Gil Vicente, Antonio José da Silva, Martins Pena, José de Alencar, Arthur de 

Azevedo. Não há razão para incluí-los em acervos de livros impressos, uma vez que as obras 

desses autores, não obstante seu valor literário indiscutível, estão integralmente 

disponibilizadas em formato digital na rede de computadores. A exceção ocorre no caso de 

traduções de obras clássicas – Sófocles, Shakespeare, por exemplo – posto terem os direitos 

autorais ainda garantidos por lei. 

Por isso, não vejo com estranhamento a ausência nos acervos de autores ou obras que 

pertencem ao cânone literário. Penso que a principal questão repousa sobre o rol de obras 

contemporâneas que cujos critérios de seleção não me parece de todo claras. Nada contra a presença 

de dramaturgos consagrados, como Antonio Callado, Ariano Suassuna, Nelson Rodrigues, Dias 

Gomes e Maria Clara Machado. O acesso às obras desses autores é imprescindível para a formação 

do leitor literário crítico, sobretudo, à formação de leitores que podem ampliar sua mundividência 

acerca do ser humano e alargar o horizonte de conhecimento sobre a sociedade brasileira. Na 

verdade, sobre Ariano Suassuna, que dispõe de cinco peças nos acervos do PNBE, Gomes (2011) 

reconhece, no artigo em que expõe a situação do mercado editorial de literatura dramática que, “é, 

sem dúvida, o dramaturgo mais reconhecido e consagrado por seu teatro popular, publicado por 

várias editoras e adaptado para cinema e televisão”. 

Marcam presença nos acervos do PNBE alguns autores e peças contemporâneos, 

reconhecidos pela crítica com premiações outorgadas por importantes fundações e associações 

ligadas à valorização da produção literária, o que lhes confere e legitimação. A Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), por exemplo, criou, em 1998, a categoria “Melhor 

Livro de Teatro” e passou a premiar os textos dramáticos voltados para esse público. Os textos 

de Karen Aciolly, Sylvia Orthof, Ilo Krugli, Flávia Savari, Ariano Suassuna e Maria Clara 

Machado estão entre os premiados pela Fundação e participam dos acervos do PNBE, tanto 

para o EF-II e EM – objetos desse estudo – quanto dos acervos destinados à EJA e EF-I. 

 

Considerações finais 

 

 Encontramos nos acervos do PNBE poucas obras da literatura dramática. Mas, somadas 

àquelas que podem ser acessadas pelas bibliotecas virtuais, temos um conjunto valioso para o 

trabalho de formação de leitores no Ensino Básico. Uma vez conhecidas pelos docentes, e com 

sua mediação, podem integrar projetos, tais como os de leitura dramatizada, de encenação de 

fragmentos ou mesmo do texto integral, de discussão crítica acerca das relações dialógicas com 

as adaptações interartes. Com isso, para além do prazer da leitura de bons textos, e extrapolando 
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os muros da escola, podemos aproveitar o período formativo do alunado para, inclusive, 

engendrar um novo público apreciador de teatro.  
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NO ESCURINHO DO CINEMA, NO CAMPINHO DE TERRA: UMA 

ABORDAGEM SOCIOESTILÍSTICA DA ADAPTAÇÃO DO ROMANCE 

MENINOS DE KICHUTE, DE MÁRCIO AMÉRICO, PARA O FILME 

HOMÔNIMO DE LUCA AMBERG 

 

Jaime dos Reis Sant’Anna1 

 

O pontapé inicial: introdução 

 

Esse trabalho inicia uma discussão acerca da linguagem do romance Meninos de Kichute, de 

Márcio Américo, de 2003, sobretudo no que tange à representação das variantes linguísticas da 

oralidade das crianças de uma comunidade pobre de Londrina-PR, no início dos anos 1970, para 

uma posterior comparação com a linguagem usada no filme homônimo de Luca Amberg, de 2010.  

Para tanto, o estudo se fundamenta em uma dupla articulação teórica. O primeiro eixo diz 

respeito aos mecanismos intertextuais presentes no processo de transcriação do texto literário para 

o formato filme cinematográfico, a partir da teoria de Claude Bouchè, proposta em Lautréamont: 

du lieu commun à la parodie, elaborado inicialmente para ser empregada à literatura dramática, 

cujos postulados se aplicam também às transcriações para o cinema. Para o autor (BOUCHÈ, 1974, 

p. 50-56), o processo paródico ocorre a partir da aplicação de “mecanismos intertextuais 

transformadores dos elementos narrativos” do prototexto, evidenciando no hipertexto o que 

classificou de “jogo dinâmico de supressão ou condensação, acréscimo ou ampliação, 

deslocamento, translocução e inversão de cada elemento da narrativa”. Em outros termos, e à guisa 

de exemplificação, na adaptação do romance para o filme, personagens podem ser acrescidos ou 

suprimidos, podem ganhar intensidade, podem concentrar em um só idiossincrasias de vários, 

podem ter sua ação deslocada do início para o fim do enredo. 

O segundo eixo teórico se refere à representação da oralidade em textos literários escritos, 

conforme exposto em Sociolinguística: os níveis de fala, de Dino Preti, na qual o autor discute como 

alguns expoentes da literatura brasileira procuraram “aproximar a língua literária da língua falada, 

no sentido de descobrir-lhe valores expressivos e originais” (PRETI, 1974, p. 33). O propósito 

inicial é identificar aspectos socioestilísticos presentes no romance, sobretudo, no que tange à 

representação das variantes linguísticas da oralidade, os diversos níveis de fala que refletem traços 

socioculturais determinantes e o calçado kichute como signo representativo da memória coletiva. 

Por fim, apontaremos alguns aspectos concernentes à linguagem utilizada em dois 

episódios do romance de Américo, cotejando-a com as respectivas cenas do filme de Amberg: 

o primeiro é a sessão da matinê dominical do Cine Espacial, narrada no capítulo “brincando 

nos campos do senhor” e cuja adaptação ameniza o realismo grotesco das falas originais, 

optando pelo escapismo do protagonista; o outro episódio diz respeito à paixão pelo futebol, na 

rua ou no campinho de terra, narrado no capítulo “a pátria de kichutes”, em que fatores 

condicionadores da linguagem – como os cronotópicos, socioculturais ou situacionais – são 

utilizados ideologicamente para converter segregação social em amistosa confraternização. 

 

Londrina de Kichutes: signos sociolinguísticos da memória da infância brasileira dos 

anos 1970 

 

A história de Meninos de Kichute se passa quase toda na Rua Ivaí, número 449, na Vila 

Nova, bairro da região central de Londrina, para onde se muda a família do protagonista e 
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narrador Beto, então com seis anos. O ponto de ataque com o qual se inicia a narrativa é 1969, 

época em que ainda perduravam os pálidos resquícios da cultura cafeeira que fez a opulência 

de alguns, mas às custas da pobreza da maioria de uma população que se instalava na cidade, 

acentuando o processo de precarização habitacional de Londrina, como soer em quase todas as 

cidades brasileiras de porte médio e grande (ARIAS NETO, 2008, p. 183). 

A nova casa alugada, não obstante a precariedade, era melhor que as anteriores: velha, de 

madeira carcomida, cheia de goteiras, tomada de baratas e percevejos, instalada num terreno 

ocupado por outras habitações que compartilhavam o mesmo inóspito banheiro; mas não tinha 

frestas indiscretas nas paredes e o piso tinha o luxo de não ser de terra batida. No entanto, o 

olhar infantil do protagonista capta o que a nova casa trazia de especial – e que se torna de vital 

importância para o desenvolvimento do enredo: “O que mais me chamou a atenção foi o enorme 

quintal nos fundos” (AMÉRICO, 2003, p. 21). Trata-se de um espaço tomado inicialmente 

apenas por bananeiras, mas do qual se ocuparão miticamente as crianças da Rua Ivaí: 

 
O quintal era grande demais pra minha cabeça acostumada a casa do Parque Ouro 

Verde: ao fundo bananeiras que aos poucos foram transformando-se em selva, em 

rios, em inimigos mortais, e, finalmente, na sede do Clube Social Educativo e 

Esportivo Meninos de Kichute que contava, um ano após nossa mudança, com 

mais de 15 sócios com carteirinha e tudo. (AMÉRICO, 2003, p. 25). 

  

O kichute, neste contexto, aparece como metonímia de uma geração. Diversos atletas 

profissionais relatam o uso deste calçado como signo representativo da infância dos anos 1970 e a 

paixão pelos esportes, sobretudo o futebol. Destaco, porém, a natureza sígnica social do Kichute 

em dois estudos acadêmicos. O primeiro, de Martins, intitulado “Uma reflexão a partir do rap ‘Vida 

Loka II’, do Racionais MC’s: valorização do jovem negro pelos signos de poder econômico”. Nele, 

autora destaca a valorização da autoestima, pela via do consumo, conforme foi traduzido 

musicalmente pelos Racionais MC´s. Se na letra do rap a autoestima se metaforiza nos carros de 

marca Audi e Citroen com os quais se fantasia passear no meio do “zé povinho” da periferia de São 

Paulo, no clipe dessa canção, produzido em 2004, um flashback nos reporta a 1983, dramatizando 

o conflito gerado pela humilhação sofrida por um adolescente que usa um par de Kichutes em 

contraste com o status de outros dois adolescentes que calçam tênis All Star. 

O segundo estudo foi realizado no âmbito das pesquisas que resultaram no Atlas 

Linguístico do Paraná. Na pesquisa etnolinguística de Doiron e Aguilera, define-se o calçado 

de modelo Kichute como um 

 
misto de tênis e chuteira, [que] foi lançado também pela São Paulo Alpargatas 

Company na década de 70, na esteira do tricampeonato de futebol conquistado 

pelo Brasil. De cor preta, o modelo, também feito de lona, como as alpargatas, 

mas com cravos de borracha e longos cadarços, alcançou grande popularidade 

entre os meninos, sendo usado, especialmente, para jogar futebol. [...]. De 

custo baixo, o Kichute era um calçado esportivo de preço acessível às classes 

menos privilegiadas (DOIRON & AGUILERA, 2014, p. 79, 82). 

 

Não obstante ser voltado para a população pobre, como as crianças londrinenses de 

Meninos de Kichute, o produto buscava aproximar-se tanto da chuteira oficial dos tricampeões, 

como dos tênis importados, encarregando-se de fazer com que o kichute se parecesse com um 

produto estrangeiro. Para as linguistas, nos anos 1970, 
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era relativamente comum alguns produtos industrializados serem escritos com 

letras ditas estrangeiras. O emprego da letra “K”, bem como o “W” e o “Y” 

em marcas de fantasia, muitas vezes tinham por função remeter a palavras 

estrangeiras, sugerindo status e modernidade aos nomes de coisas e de pessoas 

(DOIRON & AGUILERA, 2014, p. 82). 

 

Assim, ao mesmo tempo em que expressam a paixão pelo futebol de rua e a classe social 

de seus usuários, no romance de Márcio Américo os kichutes conotam marcas identitárias 

individuais, como orgulho, honra, fibra, virilidade, malandragem: “Nada como calçar um 

[kichute] novo, com seus cravos de borracha nos elevando do chão, dando a sensação de 

estarmos calçando uma chuteira Adidas” (AMÉRICO, 2003, p. 129). Mas era também uma 

espécie de identidade coletiva de um grupo específico de garotos da Vila Nova. No capítulo 9, 

o narrador registra que por meio de uma simples “observação empírica” se podia “facilmente 

identificar a procedência de um garoto apenas mirando seus pés; a ponto de se elaborar “um 

minucioso documento”, espécie de extrato psicossocial dos pés: 

 
Tênis Adidas: rico, meio bundinha, não confiável, tem irmã bonita, ganha 

presentes de natal, bebe leite todo dia, escova os dentes. 

Kichute: pobre, legal, confiável, às vezes tem irmã gostosinha, às vezes ganha 

presentinhos de natal, bebe leite, alguns escovam os dentes. 

Chinelo Havaiana: muito pobre, desonesto, não confiável, não tem irmã e 

quando tem é meio vagabundinha, não ganha presentes de natal, só bebeu leite 

materno, nunca escova os dentes. 

Descalço: miserável, esperto, nada confiável, tem irmã puta, rouba presentes 

de natal, já toma pinga e fuma, não tem dentes. (AMÉRICO, 2003, p. 130) 

 

No escurinho do cinema, na paixão do campinho: a linguagem do romance e do filme 

Meninos de Kichute 

 

Dois episódios, extraídos de capítulos com títulos intertextuais, ilustram o uso distinto da 

linguagem do romance e da sua transcriação para o cinema. O primeiro é a sessão da matinê 

dominical do Cine Espacial, na Rua Araguaia, cuja narrativa ocupa quase que integralmente o 

capítulo 12, intitulado “brincando nos campos do senhor” e que no filme tem a duração de 

apenas um minuto, de 38’15 até 39’25. No romance, a sessão de cinema exibe um dos filmes 

de “Tarzan”, com a mocinha Jane e a macaca Cheeta; é o capítulo em que se acentuam a 

violência verbal das crianças e a compulsão à desordem. Para agredir fisicamente, atingem os 

demais com cuspes, catarros, urina; estabelecem território, xingam-se mutuamente com 

expressões chulas. Para produzir chistes, gritam comentários obscenos sobre o filme: “Morde 

a pica dele”; “Enfia o dedo no cu deste leão viado!”; “Passa a mão na bunda dela!”, 

“biscatonaaaaa!”, dentre outros (AMÉRICO, 2003, p. 188). 

Nada, infelizmente, que não se ouça no pátio de uma escola de Ensino Básico dos dias 

atuais, ainda que, talvez, sem a mesma intensidade. Mas o registro dessa linguagem em livro, 

espécie de suporte sagrado do modo oficial de dizer o mundo, como bem afirmou Peter Hunt 

(2010, p. 208), gera reações, sobretudo porque “ impresso ainda tem uma qualidade especial 

aos olhos de muita gente”, configura-se pornográfico, provocando restrições. 

Na adaptação para o cinema, a manutenção dessa linguagem impediria a classificação de 

censura livre (obra destinada para toda a família). Provavelmente para atender a demandas 

mercadológicas, para além da condensação do episódio – mecanismo intertextual comum nesse 

tipo de migração dialógica – chama a atenção o tratamento dado para com a linguagem da cena. 
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A bagunça da turma se restringe à desorganização da fila de entrada, aos lançamentos de bolas 

de papel e pipoca na assistência e aos apupos estridentes. Com os primeiros acordes do arranjo 

de Waldir Calmon para a canção “Na cadência do samba”, de Luiz Bandeira, a indicar o início 

da projeção do emblemático cinejornal “Canal 100”, qual um fiat lux sagrado, instaura-se o 

silêncio numinoso na plateia e no espírito do protagonista. É quando a cena se constrói tendo o 

futebol como forma de escapismo, o sonho de criança materializado na tela grande. 

O outro episódio diz respeito à rotina diária do futebol de rua ou no campinho de terra, 

sobretudo conforme narrado no capítulo 9, intitulado “a pátria de chuteiras”. Fatores 

condicionadores da linguagem oral, como os cronotópicos, os socioculturais ou os situacionais 

(PRETI, p. 21), estão presentes tanto nos episódios narrados no romance quanto no filme. Ainda 

que com maior profusão na obra literária, a linguagem em sua expressão falada se mantém com 

intensidade no filme, sobretudo nas cenas em que lida com a prática do futebol entre os 

meninos: time encardido e bando de rebas; cabeça de bagre; time com camisa e time sem 

camisa; cair de maduro; e agora, caga na mão e joga fora; esse não pega nem resfriado; 

Ôloooooooco; os capitães de time tiram no já quem pô; o Tarzan e bosta são a mesma coisa; 

tem prega é macho, não tem é capacho; “cinco vira, dez termina”. 

 

O apito final: conclusão 

  

No geral, entretanto, a linguagem obscena largamente usada pelos garotos no texto 

literário é eliminada do filme. Para se verificar isso, basta observar a maneira como se registra 

a oralidade de competência linguística popular no seguinte diálogo extraído do romance 

(eliminada no filme), no episódio em que os garotos se encontram no campinho para o futebol, 

uma fórmula de uso comum nos anos 1970: “Apresento o meu amigo / De onde (ou, de que 

terra) ele veio?”. As sequências, criativas, provocavam a honra do envolvido: “Da terra do 

arroz/ E o que que ele merece? A pica de nós dois” Ou a variante, de mesmo efeito: “Da terra 

do café/ E o que ele merece? A pica do Pelé” (AMÉRICO, 2003, p. 137-138). 

No filme, as animosidades são pacificadas, rumo à idealização utópica. Numa das 

derradeiras cenas (90’15), acompanhados em off pelos versos “Este ano, quero paz no meu 

coração/ Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão” (da canção “Marcas do que se foi”, 

executada por “Os Incríveis”, em disco de 1977), as crianças do Clube Meninos de Kichutes e 

as do adversário Time do Barriguinha se divertem juntas e amistosamente nas águas de um 

riacho, em pleno armistício. Formando agora um grupo coeso, sem rixas, a realidade dá lugar à 

idealização intensificada pelos versos da citada trilha sonora: “O tempo passa / E com ele 

caminhamos todos juntos". A segregação social da Vila Nova é anulada momentaneamente, 

cedendo espaço à utopia possível, a qual se consolida por meio da referida técnica de 

translocução, condensadas pelas vozes de dois personagens – um de cada grupo/time – negando 

as divisões e imprimindo novas conotações sígnica: “Time do Barriguinha, Time dos Meninos 

de !?”. “De Conga, de chinelo, descalço, só não vou ser menino de chuteira” (90’25).  
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LEITURAS NO ENSINO MÉDIO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS: 

TRANSBORDAMENTOS NAS/DAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Adriana Cavalcanti dos Santos1 

 

O livro, O lado bom da vida, 

eu comprei num sebo por dez reais. 

Paulo Filho 

 

Tão diferente dos ecos das vozes dos professores ao reverberarem que os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) não gostam, não sabem e não têm tempo para a leitura, a 

declaração do Paulo, aluno do quarto período do ensino médio de EJA, revela suas estratégias 

de acesso ao livro, adquirindo-o num sebo2, demonstrando assim, quão significativo consiste 

conhecermos as práticas de leitura dos sujeitos alunos. 

As práticas de leitura de textos na aula de Língua Portuguesa (LP) representam uma 

oportunidade significativa de acesso do aluno da EJA a cultura letrada. Esses sujeitos, muitas 

vezes, apresentam um limitado repertório de leitura escolarizada, mas vivenciaram/vivenciam 

práticas sociais de leitura em diferentes espaços comunicativos que circulam ao ressignificarem 

os seus cotidianos.  

Ao buscarmos tecer um diálogo sobre o lugar das práticas de leitura no ensino médio de 

EJA, deparamo-nos, no contexto da investigação, com sujeitos alunos que leem, em suas 

práticas escolares e não escolares, uma diversidade de gêneros textuais. Nas aulas de LP leem 

contos, crônicas, fábulas, histórias em quadrinhos, poemas. E em suas práticas cotidianas leem 

textos vinculados às redes sociais; mensagens no WhatsApp, Facebook, realizam pesquisas no 

Google e buscam informar-se sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo.  

Adotamos e defendemos o ensino da LP, na concepção interacional (dialógica) da língua, na 

qual os sujeitos alunos podem se colocar como “atores”, construtores sociais, sujeitos ativos que 

dialogicamente se constroem e são construídos no texto, considerando o próprio lugar da interação 

e da construção dos interlocutores por meio da produção de sentido. Assim, no acontecimento da 

aula de leitura, “o sentido de um texto é construído na interação texto-sujeito e não algo que 

preexiste a essa interação” (KOCH E ELIAS, 2006, p. 11). Deste modo, a leitura é entendida por 

nós, como uma “atividade interativa altamente complexa de produção de sentidos” (Id. Ibid.). 

Dado o exposto, o presente artigo demonstrar que os sujeitos alunos da EJA do Ensino 

Médio, são leitores, refletem e posicionam-se sobre as práticas de leitura vivenciadas no 

cotidiano. Destarte, o corpus que nos permite o presente diálogo foi coletado na ocasião do 

desenvolvimento do projeto de iniciação científica PIBIC/UFAL: “Leitura no Ensino Médio na 

Educação de Jovens e Adultos: lugares, reflexões e encontros” (2015-2016). O referido projeto 

de base qualitativa, do tipo colaborativo (IBIAPINA, 2008), desenvolveu-se em uma escola 

pública estadual em Maceió-AL. 

 

Ensino de língua portuguesa na EJA: diálogo sobre a prática de leitura 

 

O ensino de língua portuguesa no ensino médio de EJA apresenta-se como uma 

possibilidade de ampliação da competência linguística do aluno para se comunicar em 

diferentes contextos de uso da língua materna, levando-nos a problematizar, em suas diversas 

                                                           
1 Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Alagoas, Brasil. E-mail: adricavalcanty@hotmail.com. 
2 Popularmente, conhecido como livraria que vende livros usados. 
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incertezas os rumos que as práticas de leitura vêm tomando no ensino médio de EJA, 

considerando a ausência de orientações curriculares para o trabalho com a área de linguagem, 

código e suas tecnologias. 

A aula de LP, em qualquer nível de ensino ou modalidade, pressupõe aprendizagens dos 

alunos com relação aos eixos: leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística. Com o 

propósito de que os sujeitos desenvolvam habilidades e competências linguísticas sobre o uso 

da LP enquanto prática social, tornando-se capazes de compreendê-la como língua materna 

produtora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

Conforme indica a Resolução nº 4, de 2010, do CNE/CEB, no art. 11, § 3º, os cursos em 

tempo parcial noturno devem estabelecer metodologias adequadas às idades, à maturidade e às 

experiências de aprendizagens, para atenderem aos jovens e adultos em escolarização no tempo 

regular ou na modalidade de EJA. Tudo isso pressupõe ao professor, na aula de leitura, 

considerar o leitor (aluno), sujeito que possui conhecimento enciclopédico ou de mundo, 

conhecimento linguístico e conhecimento interacional. 

Na inexistência de uma proposta curricular para o EM de EJA, associado às dificuldades 

dos professores em compreendê-la como uma modalidade específica, as práticas de leitura, 

muitas vezes, são réplicas de vivencias do ensino regular, e como agravante associado a um 

ensino de LP tradicional. Nesse contexto, a professora, sujeito da investigação, revelou-nos:  

 
Quando os alunos terminam de ler um texto, escrevem sobre o lido. Uns 

escrevem parafraseando e outros escrevem com autoria, fazendo comentários 

como se fossem sinopses. Independente da orientação, eles sempre escolhem 

como vão escrever. Tem a parte da gramática dissociada [da prática de leitura], 

porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para eles, a gramática 

é um trabalho muito sutil. Funciona melhor a leitura e a compreensão. É mais 

eficaz trabalhar dessa forma na EJA.  

 

O depoimento da professora revela seus encaminhamentos didáticos: leitura do texto, 

compreensão oral, reconto do texto, trabalho com a gramática. Desconsiderando o princípio de 

que toda leitura de um texto requer uma forma de interação autor-texto-leitor para a atribuição 

de sentidos. 

Em se tratando das práticas de leitura, mister se faz responder aos desafios impostos 

na/pela sala de aula pelos sujeitos, em sua maioria, jovens e adultos que almejam dar 

continuidade ao seu processo de escolarização, chegar a universidade, além de inserção em um 

mercado de trabalho competitivo.  

  

Os leitores e suas leituras na EJA 

 

Observar, dialogar, refletir e contribuir para o (re)pensar das práticas de leitura no ensino 

médio de EJA, enquanto ações (im)postas pela metodologia de investigação colaborativa faz 

sentido quando nos aproximamos dos sujeitos da aprendizagem, com o propósito de 

conhecermos quais são as suas práticas de leitura. Sobre as práticas de leitura que realizavam 

na escola, os alunos foram enfáticos: 

 
É muito difícil a gente ler na escola. (A1) 

Coisas relacionadas às matérias, crônicas de português, e textos de geografia. 

(A2) 

Alguns textos criativos, mas normalmente os de aprendizado. (A3) 

Poesia, poema, romance, terror. (A4) 
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Na escola, eu só leio os textos que os professores mandam. (A5) 

História de conto de fada. (A6) 

Só as fábulas que a professora passar. (A7) 

 

 Os depoimentos revelam um ensino médio no qual as práticas de leitura na escola são 

restritas, tanto do ponto de vista da circulação dos gêneros textuais com relação à prática de 

leitura como estratégia para a aprendizagem da língua escrita, ou prática de leitura como fruição 

ou como estudo do texto. 

Os extratos deixaram explícito que, obviamente, realizam práticas de leitura nas 

demais disciplinas do currículo do Ensino Médio, com o propósito de compreender os textos 

lidos. Marcuschi (2008), ao dialogar sobre a interface entre leitura e compreensão como 

trabalho social, encontro entre sujeitos, e não atividade individual, defende que 

compreender não é apenas uma ação linguística ou cognitiva, é uma forma de imersão com 

o outro dentro de uma cultura e uma sociedade. Assim, o desenvolvimento da compreensão 

leitora “não pode restringir-se ao conteúdo das disciplinas de Língua Portuguesa. Pelo 

contrário, é tarefa de todas as disciplinas, ainda que, na escola brasileira, prevaleça essa 

distorção de atribuir esse compromisso somente aos professores de língua materna” 

(BORTONI-RICARDO, 2010, p. 16) 

Santos (2014), ao repensar o ensino da leitura na EJA, evidenciou que o leitor jovem, 

adulto e/ou idoso não é passivo mediante o texto lido, mas, no ato de ler, opera um trabalho 

produtivo, reescreve-se, e ressignifica-se. Assim, o leitor (aluno) tem a possibilidade de 

modificar ou atribuir o sentido, faz o que bem entende, distorce, reemprega, introduz 

variantes, deixa de lado os usos correntes, ou seja, coloca-se no lugar do leitor. Dessa forma, 

qualquer texto se dar ele mesmo a ler, pelo menos em princípio, de diferentes formas. Isto 

impõe e supõe “dar à leitura o estatuto de uma prática criadora, inventiva, produtora, e não 

anulá-la no texto lido, como se o sentido desejado por seu autor devesse inscrever-se com 

toda a imediatez e transparência, sem resistência nem desvio, no espírito de seus leitores” 

(CHARTIER, 2009, p. 78).  

A propósito da questão sobre o lugar da leitura e do leitor no ensino médio da EJA é 

relevante pensar o trabalho com a leitura na escola, que segundo Antunes (2003, p. 27), ainda 

é “uma atividade de leitura sem interesse, sem função, pois aparece internamente desvinculada 

dos diferentes usos sociais que se faz da leitura atualmente”, reafirma ainda que temos, em 

muitos contextos, “uma escola sem tempo para a leitura” (p. 28). Para Santos (2014) uma escola 

sem espaço e tempo para a leitura parece paradoxal à medida que essa instituição é, por 

excelência, o lugar privilegiado para a vivência dessa prática. Kleiman (2004, p. 14), ao pensar 

o ensino da leitura, defende que  

 
a concepção hoje predominante nos estudos de leitura é a de leitura como 

prática social [...] que é subsidiada teoricamente pelos estudos do letramento. 

Nessa perspectiva, os usos da leitura estão ligados à situação; são 

determinados pelas histórias dos participantes, pelas características da 

instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade 

da situação, pelo objetivo da atividade de leitura, diferindo segundo o grupo 

social [...]. 

 

Estamos diante de um convite e, ao mesmo tempo, de uma necessidade de (re)pensar as 

práticas de leitura no Ensino Médio de EJA de modo que a escola possa garantir a formação do 

sujeito leitor do mundo e da palavra, ampliando os níveis de letramento dos sujeitos. 
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Os materiais didáticos de leitura na EJA 

 

No Ensino Médio de EJA um dos suportes de gêneros textuais que circulava durante a 

investigação consiste no Livro Didático. Apontado pelos alunos como um dos únicos suportes de 

gêneros utilizados nas disciplinas. Pois, no geral, segundo eles, os textos lidos eram/são escritos 

ainda no quadro negro. Ao pensar sobre as práticas de leitura na escola, o aluno afirmou: 

 

Para falar a verdade, no período noturno, não tem muita coisa não [para ler-

se]. É tudo muito rápido. Não dá tempo para fazer as atividades nem prestar 

atenção. Normalmente, é só trabalho e exercício. Mas agora a professora 

[outra professora de português] chegou, ela está implementando isso [leitura]. 

Porque no começo do ano, quando ela não estava, a outra professora só 

[ensinava] o básico. Como a professora agora está trazendo os textos, as 

poesias, estamos aprendendo um pouco. (A1) 

 

É notório que alguns fatores interferem e/ou permitem as práticas de leitura na escola, 

entre eles: o planejamento do tempo pedagógico, a prática docente e a mediação da leitura dos 

materiais didáticos disponíveis na escola. Com relação ao tempo pedagógico, se não for 

planejado não há lugar para a leitura como afirmou: normalmente, “é só trabalho e exercício” 

(A1). Por outro lado, a prática docente pressupõe uma concepção de língua/linguagem que 

determinam o lugar e a relação dialógica, ou não, entre o autor, o texto e o leitor. Com relação 

à mediação do professor frisamos que ela é determinante para um ensino de língua portuguesa 

contextualizado e para a circulação de gêneros na sala de aula.  

Sobre os textos lidos na escola, o aluno 2 revelou: 

 
Na questão do texto é o livro. E o livro que a gente tem é um resumo do 

resumo. É um livro só para todas as matérias. Além do livro, a maioria do 

texto que ela [professora] passa para gente, que é no quadro, é a mesma coisa 

que a gente gravar, deixar lá no caderno para usar depois, para fazer um 

exercício, nada interessante.  

 

E continuou 

 
Então, o mínimo seria ter um livro para a gente. Livro próprio do nosso ensino. 

Esse resumo, a gente nem recebeu esse livro ainda [se referindo ao ano letivo 

em curso, 2015]. O livro do período passado não deu para nada [não foi 

suficiente para a quantidade de alunos]. Nenhum professor usou. Então, só 

ficou jogado lá [na sala de aula]. 

 

O LD é criticado pelos alunos, sobretudo, por ser um livro que se organiza de forma 

multidisciplinar e, por isso, apresenta os conteúdos, muitas vezes, de forma resumida. E pelo 

fato dos LD nem sempre ser utilizados. Assim, é preciso se repensar também o desdobramento 

do PNLD. Pois, os LD enviados precisam ser suficientes para o número de sujeitos que 

frequentam a escola. 

Ao conversarmos sobre as leituras que realizam no LD o A1 afirmou: 

 
Li a parte de História. Comparado com o período que a gente está, na época, 

eu estava no terceiro período, que era segundo ano, parecia que era algo do 

nono ano, oitavo ano [do Ensino Fundamental]. Falava de D. Pedro I, D. Pedro 

II, isso é terceira série, quarta série por aí. E é bizarro você estudar algo tão 



LEITURAS NO ENSINO MÉDIO DA EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS: TRANSBORDAMENTOS... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1195-1199, SET.DEZ.2016 1199 

antigo, mas um assunto que já foi ultrapassado, que a gente poderia está 

estudando coisas bem melhores. Então, seria interessante estudarmos sobre as 

guerras mundiais.  

 

O leitor da EJA se posiciona, faz crítica às imposições da escola, relembra e sabe que é 

capaz de estudar outros conhecimentos. 

 

Considerações finais 

 

A investigação apontou que os alunos apresentam um limitado repertório de leitura 

escolarizada, mas vivenciam práticas sociais de leitura em diferentes espaços comunicativos 

cotidianos. Os alunos revelaram que o professor de LP é determinante na proposição de práticas de 

leitura, sendo essas escassas na aula. Apontaram que as aulas de leitura deveriam ser mais 

interessantes de modo a permitir que “entrassem no texto”, conforme seus entendimentos. Com 

efeito, práticas de leitura na escola pouco, ou nem sempre, dialogam com suas práticas sociais. Faz-

se mister superar os desafios impostos aos alunos da EJA que almejam continuar seu processo de 

escolarização, cursar o ensino superior, bem como inserir-se no mercado de trabalho. 
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NAS DOBRAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA: EXPERIÊNCIAS DE 

ESTUDANTES E SUAS FAMÍLIAS 

 

Andréa Pereira dos Santos1 

 

Introdução 

 

Desde o ano 2006 ministro disciplinas ligadas à leitura (teoria e história) no curso de 

biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás - UFG. Além dos discentes do curso de 

biblioteconomia ministro a disciplina para discentes de outros cursos em formato de núcleo 

livre. Nessas disciplinas, procuro discutir a leitura levando em consideração a história das 

práticas de leitura dos estudantes, colocando-os como personagens dessa. Tal atividade 

surpreende a cada ano e não poderia deixar de compartilhar tais percepções. 

Uma atividade sobre leitura que envolve a participação dos estudantes é produtiva, pois 

os torna objeto e sujeitos da própria discussão. E nada mais atual do que estudos como esse, 

principalmente no contexto de leituras fragmentadas ocasionado pela explosão da informação. 

Outro aspecto interessante é que tal atividade envolve os familiares dos estudantes, 

estabelecendo uma forma de aproximação entre a família e a universidade.  

O questionamento levantado com essa atividade é: como se dá o processo de construção 

e formação de leitores dos estudantes dos cursos de graduação da UFG e qual a contribuição da 

família nessa formação? Questiono também qual é o conceito de leitura e de leitor trazido pelos 

estudantes. Além disso, busco compreender quem são os personagens que contribuem para as 

práticas de leitura dos estudantes. São os familiares? Como construir uma história das práticas 

de leitura familiar? Enfim, objetiva-se, assim, compreender o processo de formação e 

construção do leitor por meio das suas histórias de leitura, inclusive familiares. 

Trabalhos sobre práticas de leitura são bem recorrentes em nossa literatura. Entretanto, 

autores que me influenciaram nessa temática foram: Chartier (1990, 2001), que no livro A história 

cultural: entre práticas e representações discute os conceitos ligados à história cultural nos fazendo 

compreender como o sujeito constrói seus saberes individualmente e coletivamente. Já no livro 

Práticas de leitura são juntados vários textos de autores diferentes em que há um debate acerca dos 

sentidos da leitura no cotidiano das pessoas; Abreu (1999, 2001), com discussões em torno da 

história da leitura e dos preconceitos em leitura. Destaco essa última porque a história das práticas 

de leitura dos universitários revela resquícios de preconceitos com certos tipos de leitura. Outra 

autora que contribui para minha reflexão é Melo (2007), a qual, em sua tese de doutorado 

transformada em livro, discute as primeiras práticas de leitura em Goiânia. 

Outro ponto de destaque para essa reflexão será entender o uso de outros suportes de 

leituras nas práticas atuais, já que é frequente encontrar leitores manuseando textos a partir de 

computadores portáteis, celulares e tablets. A utilização desses equipamentos de leitura é fácil 

de ser notada em bibliotecas, salas de aulas, corredores dentre outros espaços. Além dos livros, 

os leitores carregam consigo seus laptops e tablets. Notei que os leitores trabalham com essas 

duas mídias em conjunto. 

Enfim, percebi também que a inserção do computador portátil se deu de maneira muito 

natural sem a cobrança das instituições formais e sim com a adesão voluntária dos leitores a 

partir de um acesso mais facilitado: estimulado por barateamento dos equipamentos e acesso a 

rede sem fio de Internet. 

                                                           
1 Professora adjunta do Curso de Biblioteconomia da UFG. . Graduada em biblioteconomia, especialista em Docência 

Universitária, Mestre em Comunicação e Doutora em Geografia Humana. E-mail: andreabiblio@gmail.com. 

mailto:andreabiblio@gmail.com
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Este texto está dividido em duas partes. Na primeira, faço uma breve análise dos discursos 

sobre leitura a partir dos autores da área. Na segunda parte, trago o caminho metodológico, bem 

como apresento uma análise do que constatei nas apresentações realizadas pelos estudantes nas 

disciplinas já mencionadas. 

 

Discursos sobre leitura 

 

O referencial teórico escolhido para fundamentar a temática aqui apresentada foi meu 

estímulo para a escolha do objeto. Esses autores é que motivaram a ideia de pesquisa que 

apresento agora.  

De início, destaco alguns discursos pessimistas os quais me entristeciam ao denunciarem 

sempre o problema da falta: falta educação, falta interesse, falta leitura e falta motivação. Como 

professora da disciplina de “Leitura e sociedade” e “História da Cultura e dos Registros do 

Conhecimento” na faculdade, comecei a sentir uma certa angústia de sempre levar esse discurso 

da falta para dentro da sala de aula e, algumas vezes, reconheço que até levei. 

Entretanto, curiosa pelo tema leitura e algo mais que pudesse motivar enquanto 

professora, descobri o trabalho A invenção da cidade: leitura e leitores da professora Orlinda 

Carrijo Melo. A surpresa veio logo no início com o prefácio escrito por Márcia Abreu em que 

ela comenta sobre o descrédito dos viajantes estrangeiros em relação à leitura praticada no 

Brasil em período anterior a Independência. Ao mesmo tempo ela deixa explícita a importância 

do trabalho da professora Orlinda que demonstra a presença da leitura na cidade de Goiânia, 

contrariando, dessa forma, o discurso dos viajantes de outros tempos. 

A partir daí passei a ler e pesquisar mais sobre essas diferentes práticas de leitura, não a 

partir das pesquisas quantitativas como exemplo “Retratos da Leitura no Brasil”, mas sim a 

partir da história das práticas de leituras pelos próprios leitores. Comecei, assim, a vislumbrar 

outras possibilidades de interpretação dos discursos sobre leitura. 

Melo (2007) foi fundamental nesse ponto por comprovar práticas de leitura realizadas em 

Goiânia à época da construção da capital, desfazendo discursos que denunciavam uma certa 

ausência dessas práticas na cidade em meados da década de 1940. Ao mesmo tempo, foi 

importante também Abreu (1999, 2001), ao realizar uma pesquisa em âmbito nacional e latino 

americano comprovando a importação de livros no Brasil e em outros países latinos. Em seus 

estudos, ela desfaz os discursos dos viajantes os quais denunciavam que no Brasil colonial não 

havia cultura e tampouco interesse pelo livro. Abreu afirma ainda que tais dizeres estão 

presentes até hoje nas propagandas e em tantos outros meios que tendem a acusar as pessoas de 

maneira geral de não terem interesse pela leitura. 

Antes disso, Lajolo e Zilberman (2009), ao falar sobre a formação da leitura no Brasil, 

indicam a presença da leitura, principalmente com a ampliação do mercado do livro, a difusão 

da escola, a alfabetização das massas populares. Vê-se nos estudos dessas duas autoras que as 

práticas de leitura estão, integralmente, ligadas ao acesso. 

A história nos mostra que as práticas de leitura têm se intensificado principalmente a 

partir do século XVIII com a expansão da literatura de massa, especialmente na Europa. É nessa 

época, também, que há um crescimento do número de periódicos científicos e jornais diários. 

Passa-se nesse momento da prática de leitura intensiva para a leitura extensiva, como já 

pontuado por Darnton (1992). Essa grande oferta de textos para leitura leva muitos a 

questionarem a “qualidade” ou “validade” de certas leituras. A leitura passa a ser hierarquizada: 

leitura boa é a leitura dos clássicos, por exemplo. Leituras fáceis são vistas como não leituras 

ou leituras que não acrescentariam conteúdo ao seu leitor.  
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Chartier (1998, 1999, 2001a, 2001b) em seus vários escritos sobre as práticas de leitura, 

pondera a existência de modos diferenciados de leituras e leitores, bem como dos seus suportes. 

A biblioteca azul ou bibliotheque bleue2 analisadas por esse autor, nos faz compreender o 

intenso interesse das pessoas pela literatura de massa.  

No Brasil, Abreu (2001) e Melo (2007) afirmam haver um forte discurso presente em 

nossa sociedade de uma tal ausência de leitura. Esse discurso da ausência tem se propagado não 

só “entre estudantes, mas também entre as pessoas mais velhas, intelectuais ou não, alastrando-

se pela mídia, pelas escolas, universidades e secretarias de educação” (MELO, 2007, p. 11). 

Tais lamentos acerca da falta de leitura, são denúncias de viajantes que estiveram no Brasil e 

“essas avaliações fizeram escola entre os intelectuais e os escritores brasileiros que, no século 

XIX, mantêm o mesmo tom, acrescentando uma nota de amargura de quem fala da própria 

realidade” (ABREU, 2001, p. 140). 

Essas reflexões dos autores demonstram haver um conceito de leitura mais amplo do que 

o proposto pelo senso geral ou pelos cânones escolares. Nesse sentido, o conceito de leitura 

mais próximo que traduz bem as reflexões até aqui exaltadas está em Goulemot (2011, p. 108): 

“ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos sentidos produzidos 

pelas sequências”. Desse modo, pode-se dizer que a leitura não pode estar presa a conceitos 

predeterminados e nem a interpretações singulares e homogêneas. A leitura e o entendimento 

do que se lê não tem limites. Nem o autor e nem o crítico podem interferir nos sentidos da 

leitura para seus diversos leitores. Os sentidos, entendimentos e interpretações são espontâneos 

e dependem do arquivo intelectual de cada pessoa e, como cada um tem uma história de vida 

diferente um do outro, o mesmo acontece com a leitura. 

A história das práticas de leitura a partir da visão dos próprios leitores trazem discursos 

diferentes dos propagados pelos cânones escolares. Muitos até não se consideram leitores por 

não lerem aquilo que se propõe como boa leitura. Porém, são leitores, diversos, variados e 

hipertextuais. São esses leitores que apresento no próximo tópico. Essa percepção corrobora 

com Chartier (1999, p. 103), quando este diz: “aqueles que são considerados não leitores lêem, 

mas lêem coisa diferente daquilo que o cânone escolar, define como uma leitura legítima”. E a 

história cultural das práticas de leitura dos estudantes mostra que suas trajetórias são 

atravessadas, em diversos momentos, por leituras “marginais” como veremos mais à frente. 

 

A história cultural das práticas de leitura 

 

Peter Burke em seu livro O que é história cultural? destacou que “o historiador cultural 

abarca artes do passado que outros historiadores não conseguem alcançar” (BURKE, 2008, p. 

8). Assim, reconstituir essa história cultural das práticas de leituras das pessoas vai além de 

quantificar o que se leu ou deixou de ler e sim entender o sentido dessas leituras para sua 

formação enquanto sujeito da história. A História Cultural contribui para a reflexão sobre 

história vista de baixo, mas não desconsiderando a grande história da leitura a qual também se 

reflete naquilo que se lê tanto no passado quanto no presente.  

Outro autor importante para o entendimento da História Cultural das práticas de leitura é 

Chartier (1990), não só por destacar a importância das representações quanto por esclarecer 

como em diferentes lugares e épocas uma realidade social é construída. Essa obra de Chartier 

também levanta questões sobre a história das práticas de leitura ligando-as à ideia de 

representação. 

                                                           
2 Essas obras são reeditadas utilizando-se de uma linguagem acessível aos menos escolarizados. Esse tipo de leitura 

com linguagem simples como a biblioteca azul é citada, frequentemente, pelos leitores que participaram do 

presente estudo. 
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Ao analisar as práticas de leitura dos estudantes percebe-se que elas estão ligadas ao 

cotidiano em que as pessoas criam sua arte de fazer e inventar (CERTEAU, 2007). Os leitores 

de hoje, em diferentes graus, adquirem tais habilidades, principalmente, se no seio da família 

exista situações que favoreçam o acesso. É o que mostro nas análises mais adiante. 

 

O caminho em busca de práticas de leitura 

 

Em relação à forma de abordar o problema, as pesquisas podem ser qualitativa e 

quantitativa e quanto aos objetivos, podem ser de caráter: exploratória, descritiva e explicativa 

(GIL, 1991). Como busco nesta pesquisa as memórias de leitura dos estudantes e seus 

familiares, pretendo utilizar a pesquisa qualitativa com caráter exploratório. 

As pesquisas qualitativas são ideais para que possamos realizar análises mais profundas 

por mostrar dados que revelam resultados não quantificáveis, principalmente quando o objeto 

de pesquisa é o ser humano. Assim, optou-se pela pesquisa qualitativa tendo como subsídio 

teórico a história cultural. A historia cultural é aquela que não está presente na grande história 

tradicional; ela é a micro-história ou a história vista de baixo (BURKE, 2008; DOSSE, 2003; 

HUNT, 2001; LE GOFF, 1998). 

O procedimento de coleta de dados utilizado foi gerado durante as atividades realizadas nas 

duas disciplinas ministradas: Leitura e Sociedade e História dos Registros do Conhecimento. Cada 

estudante deveria levantar a história das práticas de leitura familiar entrevistando avós, pais, irmãos 

e apresentar um relato da própria prática. Depois o estudante apresentaria sua história em formato 

de seminário e entregaria um texto dissertativo sobre o tema. 

Esta análise consistiu de observar a postura dos estudantes durante a apresentação: suas 

emoções e inquietações e de verificar se eles faziam relação das histórias das práticas de leitura 

com os grandes acontecimentos ditados pela história tradicional. 

Esta pesquisa tem como principal aporte a História Cultural, a ser utilizada no trabalho 

de campo e na observação interpretativa dos discursos. A pesquisa qualitativa é uma 

tentativa de compreender, com detalhes, significados e características situacionais 

apresentadas pelos atores sociais, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamentos (RICHARDSON, 1999). Entretanto, uma pesquisa 

qualitativa não deve negar o aspecto quantitativo, mas incorporar ao processo de 

interpretação, com vistas ao enriquecimento das explorações, descrições e explicações 

inerentes ao estudo, uma vez que estes não se contrapõem.  

A busca pela memória de leitura dos estudantes universitários requer consistência 

metodológica para o seu entendimento. Suas nuances não podem ser medidas ou 

qualificadas simplesmente. Estas, como o fez Demo (2001), devem vislumbrar para os 

fenômenos humanos como um conjunto complexo, que tangencia a realidade de maneira 

inventiva e intensa, uma vez que os seres humanos não valorizam apenas o raciocínio 

lógico, mas “igualmente o envolvimento emocional, algo extremamente complexo, não-

linear, dinâmico e sempre contraditório” (DEMO, 2001, p. 30).  A informação emocional, 

compreendida de valores, se coloca como pleito que deve ser respeitada, pois a pessoa não 

apenas diz o seu lugar, vivencia-o emocionalmente. 

Fatos e memórias emergem dos objetos, da fala, dos gestos, e constituem-se num registro 

que guarda uma diversidade profunda de manifestações inerentes à trajetória de cada pessoa, 

no contexto em que sua vida cultural foi constituída. Dessa maneira, a oralidade constitui-se 

numa modalidade de pesquisa em que o relato das pessoas é a sua verdade, ou seja, é a versão 

que o narrador oferece.  

 



NAS DOBRAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA: EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES E SUAS FAMÍLIAS 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1200-1209, SET.DEZ.2016 1204 

A história das práticas de leitura dos estudantes e suas famílias  

 

Durante esses anos ministrando as disciplinas ligadas à leitura e à história da leitura e 

acompanhando os trabalhos apresentados pelos estudantes dentro delas, pude perceber que 

houve uma aproximação bem maior dos estudantes com a teoria apresentada em sala de aula. 

Mesmo porque, os estudantes se viram dentro das discussões. Da mesma forma que fazemos 

elucidar a história das práticas de leitura de teóricos como Freire, Bourdieu, Proust ou de como 

Jamerey-Duval3 começou a ler (HEBRARD, 2001), queremos, também, mostrar que muitas das 

práticas de leitura dos estudantes de hoje, vieram de uma relação histórica com os primeiros 

textos e dos exemplos de leitura que presenciaram junto às suas famílias.  

As apresentações, em muitos momentos, foram carregadas de emoção, pois com toda a 

correria da vida e da própria universidade a maioria dos estudantes não conhecia a própria 

história e nunca tinham parado um pouco para refletir sobre ela. 

Percebi um fato difundido por inúmeros autores: que o acesso ao material livro é mais 

comum nas famílias com maior poder aquisitivo e com pais com formação superior 

(RETRATOS, 2011). Ao analisar esse fato, percebe-se que, realmente, o custo do texto escrito, 

seja em que formato ou suporte, ainda é caro. 

Outro detalhe que chama a atenção é a presença da bíblia na maioria dos lares. Tendo-a 

como principal instrumento de leitura independente da classe social. Interessante, pois, desde 

Idade Média e da invenção da imprensa de Gutenberg, ela é presente na nossa história da leitura. 

Tal fato leva a crer no papel social e cultural que a religião tem de poder influenciar, ou não, 

outras práticas de leitura. 

Os estudantes iniciavam suas apresentações contando um pouco das suas histórias de 

vida. Revelam partes doloridas e difíceis passagens tendo a entrada à universidade como uma 

grande conquista. Tinham receio de falar da sua própria história por achá-la sem importância, 

pois a maioria dos pais não tinha escolaridade e isso, em alguns casos, causava vergonha. 

Eu deixava claro para os estudantes que toda história tem valor e significado para o que eles 

são hoje. Portanto, se estavam sentados à cadeira da universidade deviam isso a seus pais pelos 

esforços e entendimento de que estudar é importante para o sucesso profissional de cada um. 

Muitos não enxergavam dessa maneira. Não tinham parado ainda para pensar que o 

pedacinho de história dos seus pais, avós ou de quem os criou, tem reflexo no seu cotidiano e 

no seu dia a dia. E, acima de tudo, essa história pessoal reflete um acontecimento de um grupo, 

por expor momentos, acontecimentos comuns aos outros. Essa micro-história propõe a reflexão 

das práticas, das representações e a história da memória, elementos próprios da Nova História 

Cultural (BURKE, 2008). 

Ao remeter a suas memórias, a personagem mais citada a respeito das práticas de leitura 

foi a mãe. Ela foi lembrada tanto por incentivar as práticas de leitura a partir da leitura de livros 

na hora de dormir quanto por sua imagem de leitora. Ver a mãe lendo tinha um significado 

simbólico para os filhos, pois sua expressão agradável de leitora instigava a curiosidade de 

saber o que a atraia tanto. Santos (2014) em sua tese de doutorado, também mostra a importante 

figura da mãe nesse processo. Em sua pesquisa, ela afirma que a mãe sempre foi lembrada como 

a principal personagem na construção do leitor. 

As mães também tinham a preocupação em formar acervos domésticos comprando 

enciclopédias, livros de pesquisa geral e histórias infantis e juvenis que eram vendidos por 

mascates. Tais práticas de venda ambulante de livros são lembradas como literatura de 

colportage (CHATIER, 2005, p. 104). Essa venda porta a porta contribuiu para o acesso a 

                                                           
3 História de um autodidata camponês do século XVIII que aprendeu a ler sozinho e ele próprio vai em busca das 

pessoas cultas para alimentar sua própria erudição. 



NAS DOBRAS DAS PRÁTICAS DE LEITURA: EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES E SUAS FAMÍLIAS 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1200-1209, SET.DEZ.2016 1205 

leitura por muitas famílias, principalmente para aquelas que viam na leitura um instrumento de 

crescimento pessoal, intelectual e profissional. Muitas mães compravam tais livros por notas 

promissórias as quais eram pagas em inúmeras prestações cobradas mês a mês.  

Essa necessidade de compra de livros por mascates mostra a ausência de espaços públicos de 

leitura: as bibliotecas escolares e públicas. As estatísticas sobre número de bibliotecas por habitantes 

mostram que estamos longe do ideal de acesso a essas instituições. Segundo o Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas (SNBP), em 20144, havia em média no Brasil 33 mil habitantes por biblioteca. 

E esse número pode ser bem pior dependendo da localização ou município. 

Apesar do discurso acerca da ausência de bibliotecas ser comum na fala dos estudantes, 

alguns enunciaram experiências nesse espaço. Um certo número de estudantes disseram que as 

bibliotecas eram espaços de castigo. A leitura, punição. Para a maioria esse fato se refletiu como 

ponto negativo a despeito daquele espaço e das práticas de leitura, porém para outros foram 

nesses momentos de “castigo” que se descobriu livros, autores, histórias e outros escritos os 

quais instigaram suas curiosidades. 

Houve, também, discursos de encantamento acerca da biblioteca. Eles contam 

experiências pedagógicas, culturais e lúdicas nesse espaço, revelando que a escola tinha o 

entendimento ideal da importância da biblioteca para a formação do estudante. 

A biblioteca pública também apareceu nos discursos como espaço de pertencimento e de 

sociabilidade. Há relatos, principalmente, daqueles que moravam no interior e tinha acesso à 

biblioteca a qual ficava no centro da cidade. Foi dito que a biblioteca era local de encontro e de lazer. 

Santos (2014) afirma que o lugar e as trajetórias socioespaciais dos sujeitos podem 

contribuir para o acesso aos espaços de leitura. Ter acesso a tais espaços possibilita o encontro 

com uma variada gama de leituras. Entretanto, essa proximidade não pode ser somente espacial, 

mas também de pertencimento. As pessoas, de um modo geral, precisam sentir a biblioteca 

como sua. As estruturas, culturas e instituições, às vezes, afastam mais que aproximam. 

Além das bibliotecas, as praças, consultórios, salas de espera em geral e parques também 

foram lembrados como espaços de contato com a leitura. As praças e parques foram detalhados 

como locais tranquilos para a prática da leitura, principalmente de lazer. Já os consultórios e 

salas de espera em geral foram citados como espaços de acesso à leitura de jornais e revistas. 

Todos esses discursos confirmam nossa afirmação de que o maior problema da possível 

ausência de leitura é mais por falta de acesso do que pelo gosto. 

As mães, nesse sentido, ao contarem e lerem histórias reforçam a aprendizagem adquirida 

pelas crianças na escola. Para Certeau (2007, p. 263): 

 
A criança escolarizada aprende a ler paralelamente à sua aprendizagem da 

decifração e não graças a ela: ler o sentido e decifrar as letras correspondem a 

duas atividades diversas, mesmo que se cruzem. Noutras palavras, somente 

uma memória cultural adquirida de ouvido, por tradição oral, permite e 

enriquece aos poucos as estratégias de interrogação semântica cujas 

expectativas a decifração de um escrito afina, precisa ou corrige. 

 

Além das mães, os pais, avós, irmãos e professores também foram lembrados como 

incentivadores das práticas de leitura, ou por ser exemplo de leitor ou por dar acesso à leitura 

para os sujeitos. Essas figuras influenciadoras das práticas de leitura emergem nas memórias 

demonstrando uma aproximação afetiva a qual efetiva práticas culturais de leitura. 

                                                           
4 Disponível em <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/11/brasil-tem-uma-biblioteca-publica-para-cada-33-

mil-habitantes.html>. Acesso em: 02 de fevereiro de 2016. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/11/brasil-tem-uma-biblioteca-publica-para-cada-33-mil-habitantes.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/11/brasil-tem-uma-biblioteca-publica-para-cada-33-mil-habitantes.html
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As leituras explicitadas pelos estudantes e seus familiares nem sempre são aquelas 

presentes na escola ou na academia. Os estudantes enunciam textos, práticas de leituras de 

materiais diferentes da literatura erudita. Lembraram-se, também, de histórias em quadrinhos, 

livretos de bolso, revistas, textos da internet dentre outros. São leituras que, muitas vezes, não 

são consideradas como tais pelos cânones e são citadas pelos próprios estudantes também como 

não leitura, justamente por conta desses discursos já impregnados na sociedade desde sempre. 

Entretanto Goulemot (2011, p. 107) lembra que “Seja popular ou erudita, ou letrada a leitura é 

sempre produção de sentido”.  

Essas leituras citadas pelos estudantes são de fácil acesso, seja pelo custo ou por estarem 

disponíveis, principalmente em espaços não formais de leitura. São, também, textos com 

construções mais simples e linguagem acessível às pessoas comuns, com baixa escolaridade ou 

que tem dificuldade de ler textos mais densos. Para Chartier (1999, p. 104):  

 
O problema não é tanto o de considerar como não leituras estas leituras 

selvagens que se ligam a objetos escritos de fraca legitimidade cultural, mas é 

o de tentar apoiar-se sobre essas práticas incontroladas e disseminadas para 

conduzir esses leitores, pela escola, mas também sem dúvida por múltiplas 

outras vias, a encontrar outras leituras. É preciso utilizar aquilo que a norma 

escolar rejeita como um suporte para dar acesso à leitura na sua plenitude, isto 

é, ao encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão do 

mundo, as maneiras de sentir e de pensar. 

 

Nesse sentido, para Chartier, não se trata aqui de se conformar apenas com as leituras, 

por vezes, praticadas pelos sujeitos de uma forma geral e, sim, entender que a partir delas pode-

se incluir tantas outras leituras, desde que o acesso a elas também seja facilitado. “Ler será, 

portanto, fazer emergir a biblioteca vivida, quer dizer, a memória de leituras anteriores e de 

dados culturais” (GOULEMOT, 2011, p. 113). 

Além da leitura do impresso, floresce, cada vez mais, a leitura a partir do suporte digital. 

São, a grosso modo, leituras fragmentadas, porém não deixam de ser leituras. Essas leituras 

foram exaltadas pelos estudantes e, também, uma realidade impossível de ser desfeita. Há, 

segundo os estudantes, dificuldades em filtrar tais leituras justamente por conta do excesso. 

Mas feliz ou infelizmente, esse é o preço que se paga por viver na era da informação digital. A 

era da informação cria, segundo Santaella (2004, p. 33), o leitor imersivo “um leitor implodido 

cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade de infinitos textos num grande caleidoscópio 

tridimensional onde cada nó e nexo pode conter uma outra rede numa outra dimensão” 

(SANTAELLA, 2004, p. 33). 

Esse leitor tem, nesse contexto, uma gama de possibilidades de hipertextos os quais permitem 

a interação com diferentes culturas e pessoas. Devido a facilidade de acesso à internet via 

instituições de ensino públicas, o estudante tem a possibilidade de se integrar a essas redes. Mesmo 

com todos os problemas e dificuldade de assimilação desse oceano de informações, ter acesso ao 

texto escrito na internet contribui para o estabelecimento de diferentes práticas de leitura. 

 

Considerações finais e proposições 

  

As trajetórias de vida e as práticas de leitura dos estudantes e seus familiares apontam 

detalhes das práticas de leitura as quais não são possíveis de serem realizadas somente por meio 

das pesquisas quantitativas sobre o tema. Elas sinalizam para que os estudos acerca das práticas 

tenham de investigar, com mais detalhe, aquelas leituras diversas presentes nas trajetórias de 

vida dos sujeitos.  
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O resultado aqui apresentado sobre a história das leituras dos estudantes e seus familiares, 

mostrou a presença das práticas de leitura em todas as famílias, principalmente a leitura 

religiosa. Nesse caso, a bíblia foi o texto mais citado durante as apresentações. Ela é também o 

material textual em que o acesso é mais facilitado. Além da bíblia outros tipos de leitura também 

foram citados: revistas, jornais, livros de bolso etc.  

Fica evidente que essas leituras são praticadas porque estão disponíveis em diversas 

instâncias sejam elas formais ou informais. Assim, as políticas pública devem garantir leituras 

acessíveis em espaços de passagem e de pertencimento dos sujeitos como terminais de ônibus, 

rodoviárias, hospitais públicos, dentre outros. 

Além da construção de espaços, as campanhas em prol do letramento devem focar as classes 

menos favorecidas da sociedade, pois são elas, segundo a “Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil” 

(2011), que menos consomem o texto em formato de livro. Outro ponto a ser considerados é 

aumentar as possibilidades de aquisição de itens informacionais, sejam eles em suporte digital ou 

físico em diversos suportes a partir do barateamento desses, em especial, do livro. 

É relevante, nesse contexto, dar atenção às práticas de leitura da atualidade. Critica-se e 

fala-se muito de leituras fragmentadas e acusa-se a juventude de não gostar de ler. Talvez hoje 

- esse é o resultado de uma pesquisa de doutorado finalizado por Santos (2014) - o jovem lê 

mais. De forma fragmentada? Pode ser. E, provavelmente, não poderia ser diferente já que há 

uma infinidade de informações difíceis de digerir.  

As leituras da internet também são criticadas. Porém, acredito que as redes sociais e a 

própria internet têm contribuído para a construção e formação desse jovem leitor. Podemos 

pensar também que ele esteja praticando aquela leitura extensiva mencionada por Darnton 

(1992). Segundo ele, antes do século XVIII era possível a prática da leitura intensiva, já que a 

produção livreira era restrita na Europa. Porém, depois dessa data, a produção de informações 

se tornou mais extensa não sendo possível a prática da leitura intensiva. 
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NÃO ME ESQUEÇA NUM CANTO QUALQUER: MATERIAIS ESCOLARES 

COMO GRAFIA-IMAGENS REVELANDO A CULTURA ESCOLAR 

 

Cleane Aparecida dos Santos1 

 

A presente comunicação refere-se à uma pesquisa de doutorado em andamento no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco -

Itatiba/SP. O trabalho está sendo realizado pela autora, diretora de uma escola pública 

municipal de Jundiaí/SP.  

Trata-se de uma pesquisa-formação (JOSSO, 2004) entendendo que a pesquisadora ao 

realizar análises do material produzido poderá: identificar a cultura escolar presente/ ausente 

no período de escolarização, compreender as potencialidades e os limites do uso da fotografia 

como ferramenta para a pesquisa e a prática escolar. 

O foco está centrado nos estudos biográficos (FERRAROTTI, 2010) como elemento 

norteador no campo da formação de professores. Para iniciar o trabalho com as narrativas, 

optou-se por trazer a fotografia, como ferramenta, por acreditar na sua potencialidade e 

também como elemento disparador para aproximação da pesquisadora com os entrevistados. 

Para esta comunicação optou-se por apresentar a pasta de atividades da professora Sueli e 

o caderno da pesquisadora. 

O texto está organizado nas seguintes seções: primeiramente apresento a narrativa “Da 

minha passagem pela Educação infantil a zabumba” em que eu narro de forma breve a pré-

escola e meu processo de alfabetização com a cartilha, em seguida, um breve resgate sobre a 

narrativa, na outra seção, um diálogo com as culturas escolares, especialmente os materiais 

escolares, a posterior trago uma tessitura das reflexões advindas da materialidade do caderno 

da pesquisadora e da pasta de atividades da participante e na última parte do texto, as primeiras 

reflexões deste estudo. 

 

Da minha passagem pela Educação infantil a zabumba2 

 

Minha permanência na Educação Infantil, antigo jardim foi rápida. Frequentei por 

alguns dias a EMEB Ramiro de Araújo Filho, localizada no bairro do Vianelo, na cidade de 

Jundiaí/SP. Segundo depoimento de minha mãe apanhava demais das crianças e ela acabou 

me tirando da escola! 

Logo em seguida, entrei para o Grupo Escolar Antonino Messina para fazer a primeira 

série. Tenho até hoje o caderno, a cartilha, o primeiro livro e a lembrança da lancheira recheada 

de lanche “Mirabel” e as insistentes maçãs, talvez seja por isso que eu não goste muito delas. 

No primeiro ano, devido as condições financeiras, o meu caderno foi encapado com um 

pedaço de plástico que forrava o armário da cozinha. Depois, a vida melhorou e os cadernos e 

a cartilha “Caminho Suave” foram encapados com um plástico azul atravessado na vertical por 

finas listras brancas. 

Da cartilha recordo-me que só passava para outra “lição” da cartilha, se tivesse dominado 

fluentemente a leitura bem como a soletração das letras deslocadas da nossa vida cotidiana, 

como por exemplo, a lição do Zabumba. Lembro-me bem... za, ze, zi, zo, zu. Somente as sílabas 

ficaram em minha mente. Compartilho abaixo uma das páginas da minha cartilha. 

                                                           
1 Diretora efetiva da rede municipal de Jundiaí-SP. Doutoranda em Educação pela Universidade São Francisco, 

Itatiba, São Paulo, Brasil. E-mail: cleane.santos@bol.com.br. 
2 Nesta seção narro de forma muito breve a minha incursão na Educação Infantil e a lembrança mais marcante, o 

reencontro com a Cartilha Caminho Suave 

mailto:cleane.santos@bol.com.br


NÃO ME ESQUEÇA NUM CANTO QUALQUER: MATERIAIS ESCOLARES COMO GRAFIA-IMAGENS... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1210-1215, SET.DEZ.2016 1211 

 

Figura 01: Acervo pessoal da pesquisadora 

 

Minha mãe comprava meu material na papelaria Santa Terezinha no centro da cidade, no 

entanto, recordo-me também que não tive a oportunidade de ter a tão sonhada caixa de lápis de 

cor “Faber Castell” com 36 ou 48 lápis. Era pura ostentação! Depois que terminei as lições da 

cartilha eu ganhei o primeiro livro. 

 

As narrativas como possibilidade formativa 

 

As pesquisas educacionais que têm como recorte as narrativas nos processos de formação 

têm seu fortalecimento a partir dos anos de 1990, momento em que houve muitas mudanças 

sobre a concepção metodológica na pesquisa acadêmica. Desta forma, esse movimento foi 

importante, pois possibilitou novos “olhares” para a formação docente, especialmente, na 

tentativa de romper com o modelo da racionalidade técnica, na qual a voz do professor por 

muito tempo foi desconsiderada nos trabalhos científicos. 

Muitas pesquisas no campo da formação de professores, conforme (ANDRÉ, 2011) 

estiveram pautadas na racionalidade técnica e procuravam identificar, especialmente nas 

trajetórias de professores, as razões da escolha pela profissão, questões relacionadas à teoria e 

à prática, gênero, políticas públicas entre outras. Desta forma, oque se observou foi um interesse 

para as questões relacionadas à Didática e a Prática de ensino. 

Com a chegada do século XXI, uma nova demanda redesenhou -se no cenário da formação 

docente surgindo a necessidade de pesquisas nas temáticas que tratavam da identidade e da 

profissionalização docente, e ainda nos processos de investigação sobre as escritas de si no 

processo de formação docente. 

Nesse sentido, não se trata de encontrar nas narrativas uma “verdade inquestionável”, mas 

a possibilidade de dar vozes às professoras, negada por um longo tempo, sobre as suas práticas, 

suas histórias de vida ao remeter-se aos seus processos de escolarização inicial e continuada. 

 

Grafia-imagens: as culturas escolares numa breve discussão 

 

Sou eu que vou seguir você. 

Do primeiro rabisco até o be-a-bá. 

O caderno - Toquinho 
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A epígrafe nos faz um convite, ou se preferir, uma provocação no que se refere aos 

materiais escolares, em especial, aos cadernos. Assim, o que os escritos nos cadernos e na pasta 

de atividades revelam da escola? Essa entre outras indagações se fizeram presente neste 

trabalho. Apoiando-me em VIÑAO FRAGO (2002, p. 335): “O caderno escolar ou diário de 

classe, nos quais os alunos registram os exercícios de cópia, ditado, redação, é “o instrumento 

de interiorização da lógica espacial, linear e temporal da escrita”. 

Numa análise inicial, a materialidade (caderno e pasta) que compõe esse trabalho revela 

nas entrelinhas, ou nos possíveis desdobramentos que as escolas de educação infantil e das 

séries iniciais foram moldadas a partir de uma cultura escolar para a infância, ou seja, conforme 

aponta Ivor F. Godson, um currículo por meio de prescrições, regulado pelas políticas públicas 

e nas escolas através dos manuais, geralmente produzidos por pessoas além chão da escola e as 

programações do professor. 

Assim, destaca-se que nas escolas a proposta pedagógica centrou-se nos adultos, 

coexistindo a presença de uma cultura escolar, em que se predominaram a cópia, a repetição 

das letras do alfabeto e dos números, portanto, exercícios que privilegiavam o treino. Em 

decorrência disso, o apagamento da voz do aluno nas decisões curriculares, as lacunas na 

formação inicial e continuada dos professores entre outros fatores. Corroboro dos estudos de 

(JULIA, 2001, p. 10), que a cultura escolar é: “um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas 

coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas”. Isso possibilita identificar o 

quanto a cultura escolar é um tema importante para ser pesquisado e refletido. 

 

A materialidade escolar: Sueli e a pesquisadora narrando suas histórias 

 

 

Figura 02: acervo pessoal da pesquisadora 

 

Escolhi começar essa seção pelo recorte (Figura 02) de uma parte do meu primeiro 

caderno de escola nas séries iniciais, hoje denominado Ensino Fundamental. Creio que o 

caderno tem aproximadamente cinquenta folhas sendo que muitas delas já se encontram soltas 

e amareladas pela ação do tempo. Neste caderno não estão somente as minhas escritas a lápis e 

as vezes, apagadas com dificuldades pela borracha. As escritas parecem teimar muitas vezes 

não querer obedecer as linhas demarcadas pelo caderno, bem como os “exercícios” dados pela 

professora os quais eu precisava cumprir metodicamente. Estabelecendo uma analogia, parece 
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haver um “embate” entre a coordenação motora fina ali exigida pelo professor e o meu corpo 

que luta pelo movimento! 

As escritas contidas no meu caderno vão contando a história da escolarização inicial 

vivida pela pesquisadora. Essas escritas possibilitam produzir muitas “imagens”, mesmo que 

no campo da imaginação da escola a qual pertenci.  

Preciso compartilhar que ter foto ou não para compor a documentação da pesquisa, 

em nenhum momento, causou-me estranhamento, mas confesso que não tinha absoluta 

certeza de que a falta da materialidade, no caso, a fotografia poderia produzir alguma lacuna 

na pesquisa pretendida.  

Assim, como diz o ditado popular “cada coisa no seu tempo”, a dúvida em relação ao 

acervo pessoal de fotografias do participante, caiu por “terra”, em decorrência do 

aprofundamento teórico, da imersão nas leituras, das textualizações das entrevistas narrativas e 

também em decorrência da apropriação do objeto de pesquisa. 

Isso se deveu, em virtude, da experiência de leitura do capítulo “Escritas infantis na 

escola primária (Colégio Farroupilha /RS – décadas de 1940 a 1960)”de autoria da Maria 

Helena Camara Bastos. A partir da leitura do texto percebi que as escritas contidas no meu 

caderno da primeira série e a pasta de atividades da pré escola da Sueli possibilitavam-me criar 

um cenário sem as fotografias propriamente dita3, tornando-se grafias-imagens, ou seja, a nossa 

materialidade, caderno e pasta, apoiados pela narrativa passaram a traduzir-se em “imagens” na 

forma figurada das escolas vivida por nós.  

Para situar o leitor sobre o processo que foi construído, destaco que a entrevista narrativa 

foi realizada fora do ambiente institucional de ambas, a fim de estabelecer uma proximidade da 

pesquisadora com a entrevistada.  

Na tentativa de revelar e ocultar, o que a pasta e o caderno revelaram, ressalto que foi 

possível, criar “imagens”, ou seja, desenhar cenários da cultura escolar que é objetivo desta 

comunicação. Compartilho a frase dita por Sueli, ao rememorar uma de suas aulas: “[...] 

Caderno de caligrafia muito! Até hoje minha letra é muito feia. 

Confesso que acreditei por um bom tempo que o caderno de caligrafia estivesse a serviço 

de deixar a letra bonita, ou seja, de corrigir as possíveis imperfeições, no entanto, conforme a 

professora Sueli narrou o tal treino não surtiu bons resultados para ela. Para (BASTOS, 2014) 

os cadernos de caligrafia tinham um objetivo implícito, no que se refere à disciplinarização dos 

alunos, ou seja, na maioria deles (o caderno) era muito comum, a repetição de frases curtas e 

de cunho ideológico com a finalidade de inculcar os valores morais, como por exemplo: “Gosto 

de colegas educados” (p. 46).  

Assim, as normas e os bons costumes faziam parte do currículo fortalecendo uma cultura 

escolar nos moldes do sistema capitalista, com o desejo de “produzir” cidadãos acríticos, 

moldados pelo positivismo e a racionalidade técnica. 

Em relação à pasta de atividades de Sueli, ela relatou que: “Tudo era... no dia das mães, 

na capa, no envelope...” ela referiu-se ao seu envelope pardo que continham as atividades 

realizadas por ela, especialmente os origamis que possivelmente tornaram-se uma “marca” de 

sua professora da Educação Infantil, pois eles estavam muito presentes nas atividades de Sueli. 

A seguir a Figura 3 da atividade a qual Sueli se referiu. 

 

                                                           
3 Reitero que Sueli possui fotos de sua trajetória escolar, no entanto, para este trabalho elas não foram utilizadas. 
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Figura 03: Atividade origami – acervo pessoal de Sueli 

 

Assim, a pasta e o caderno possibilitaram grafia-imagens das escolas que fizeram parte 

da minha trajetória escolar bem como da professora Sueli. Não se tem aqui a pretensão de 

descaracterizar o trabalho docente, mas (re)pensar essas culturas escolares. 

 

Pelas bordas do caderno: as primeiras anotações 

  

Ao trazer esse recorte inicial, provou-me algumas inquietações. A primeira delas é na 

potência da materialidade escolar para pensar a escola de crianças pequenas.  

Constata-se uma diversidade de sentimentos: alegria, medo e aceitação ou até mesmo 

certo conformismo das marcas negativas produzidas na escola. A sensação transmitida neste 

percurso sugere uma certa naturalização das práticas escolares. 

Evidenciou-se a importância dada ao treino de letras, a leitura da cartilha tomada de forma 

exaustiva, e a predominância de atividades repetitivas com pouco significado, desconsiderando 

a possibilidade do aluno conseguir atingir níveis de abstração tão necessários à aprendizagem. 

Essa comunicação foi apenas uma tentativa inicial de compreender como a cultura escolar 

vem sendo desenhada ao longo da escolarização e a partir da materialidade revelar grafia-

imagens, ou seja, um ou muitos retratos da vida escolar. 

 Espera-se que esta materialidade aqui apresentada possa (re)significar nossas 

(re)descobertas e produzir novos ecos de ressignificação das nossas histórias de escolarização 

e que elas possam re(pensar) o fazer docente. 
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A RELAÇÃO TEXTO-VIDA NA LEITURA LITERÁRIA: O CONFRONTO 

FICÇÃO-REALIDADE 

 

Daliane do Nascimento dos Santos1 

 

Para isso que o escritor foi feito. Para mostrar a 

realidade sob um novo ângulo, para criticar o que se 

passa por toda parte e para não dar solução a coisa 

nenhuma e, sobretudo, para não dar conselhos. Cada 

um que encontre a sua verdade sozinho. 

Ruth Rocha 

 

O escritor de literatura possibilita uma experiência de vida ao leitor, que por meio do 

processo de identificação estética experimenta as diversas sensações que os personagens 

oferecem a partir das problemáticas vividas. Esse viver do leitor, na ficção, de forma imaginária, 

de certa forma provoca um confronto entre o real (as experiências de vida do leitor) e o ficcional 

(o mundo inventado do texto). O encontro entre ficção e realidade por meio da experiência 

estética e vicária vivida pelo leitor propicia um exercício de emancipação que: 

 
[...] liberta o ser humano dos constrangimentos e da rotina cotidiana; 

estabelece uma distância entre ele e a realidade convertida em espetáculo; 

pode preceder a experiência, implicando então a incorporação de novas 

normas, fundamentais para atuação na e compreensão da vida prática; e, enfim 

é concomitantemente antecipação utópica, quando projeta vivências futuras, e 

reconhecimento retrospectivo, ao preservar o passado e permitir a 

redescoberta de acontecimentos enterrados (ZILBERMAN, 2009, p. 54). 

 

A emancipação do leitor pela experiência estética se mostra na possibilidade de ele pensar 

sobre o passado, refletir e discutir o presente e projetar o futuro. O texto, apesar de possuir em sua 

narrativa início, meio e fim, oferece ao leitor a possibilidade de quebrar fronteiras, tornando-se um 

suporte infinito de ideias que permitem a construção de diversos sentidos e significados. 

Pensando nisso, buscamos neste trabalho de dissertação em desenvolvimento, refletir 

sobre as respostas dos aprendizes quando provocados a estabelecer o confronto entre situações 

fictícias e situações reais por eles vivenciadas no mundo real. Diante das respostas, verificamos 

que a relação texto-vida permitiu aos aprendizes: pensar sobre o que é certo e errado e refletir 

sobre a vida, com vistas a mudanças. 

Os aprendizes são 36 alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma escola pública de 

Natal/RN-Brasil. A abordagem metodológica é de natureza qualitativa, assumindo protocolos 

da pesquisa exploratória e de intervenção. Para a constituição dos dados foram realizadas oito 

sessões de mediação com leitura de literatura, a partir de duas obras de Lygia Bojunga: A Bolsa 

Amarela (2005) e Tchau (2008). As sessões de leitura foram planejadas e implementadas 

conforme a experiência de leitura por andaime (GRAVES; GRAVES, 1995), que apresenta a 

sequência de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na atividade de pós-leitura foram realizadas 

atividades de discussão de histórias e registro em blog de leitura. Para análise de dados nos 

respaldamos nas teorizações de Zilberman (2009), Candido (2004), Rosenfeld (1976), Yunes 

(2003), Jouve (2002) e Piaget (1994). Neste trabalho, nos dedicamos a análise das postagens 
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dos sujeitos no blog de leitura realizadas mediante perguntas que provoquem a inter-relação 

texto-vida. 

 

Pensando sobre o que é certo e errado 

 

Neste primeiro tópico, selecionamos algumas postagens publicadas pelos aprendizes no 

blog “Nos Bosques da Ficção” a partir da leitura e discussão sobre o livro A Bolsa Amarela, de 

autoria de Lygia Bojunga (2005): 

 

Postagens no Blog nº 1 

(Pergunta - Blog) O que você teria feito no lugar da Raquel quando o primo Alberto 

resolveu abrir a bolsa dela? Por quê? 

 

(03) Helena  

Eu pegava a bolsa e correria para alqum lugar que ninquem mim achasse porque 

ninquem pode ficar olhano as coisas das pessoas curiosidade mata e o ditado 

 

(19) Pedro  

eu teria batido nele teria levado ele pra rua dava tanto tanto nele e jogava ele na rua e 

os carros passassem por cima dele porque todos tem o direitos de guardar suas coisas 

par se mesmo e isso é muito injusto eu não aguentaria ter a vida que ela tem porque 

será que a família dela trata ela assim 

(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Livro: A Bolsa Amarela, 10/11/14) 

 

Percebemos nas postagens dos aprendizes alusões a valores morais e éticos no confronto 

entre as noções do que seja certo e errado, entre o que é aceitável ou não nas ações narrativas 

realizadas pelos personagens. Ao usarem termos como “injustiça” e “todos têm direito”, os 

aprendizes revelam que o conflito vivido pelos personagens (invasão de privacidade) estimula-

os a pensar sobre as ações humanas que envolvem a dimensão ética e moral. 

Para Piaget (1994), as crianças constroem a noção de justiça “do certo e do errado”, do que é 

“aceitável ou não”, a partir das relações com os seus pares, como por exemplo, na participação de 

jogos de regras, nas atividades em grupo e na própria relação que têm com os adultos. Quando os 

aprendizes trazem em suas postagens a ideia de justiça que possuem, revelam como essa noção de 

justiça foi construída, trazendo em si um pouco da história de vida de cada um. 

De acordo com Antônio Cândido (2004, p. 28), a literatura pode atuar como um 

“instrumento de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de restrição dos direitos, 

ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a mutilação espiritual”. Apesar de Helena e 

Pedro não abordarem em suas falas problemas sociais como menciona Candido (2004), ao citar 

a miséria e a servidão, apontam a necessidade de pensar sobre o respeito ao outro, o modo como 

as crianças são tratadas e a relação familiar. 

As atitudes que os aprendizes apresentam como forma de se livrarem de uma situação 

constrangedora, comparada com a situação vivenciada pela personagem Raquel, demonstram 

que eles se envolveram com a narrativa fictícia, tornando-se sensíveis ao conflito da 

personagem. Esse fato nos leva a concluir que a relação texto-vida, além de sensibilizar os 

aprendizes, torna-os reflexivos sobre as ações humanas. De acordo com Candido (2004), 

humanização significa: 
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[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 

para o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos 

problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo 

e dos seres, o cultivo do humor (CANDIDO, 2004, p. 22). 

 

Atitudes – como a de refletir, de estar disponível e se sensibilizar pelos problemas do 

outro – podem ser percebidas nas falas dos aprendizes, revelando que a literatura desenvolve 

leitores mais abertos aos seus semelhantes. Deste modo, o confronto ficção e realidade permite 

desenvolver no leitor uma consciência humanizadora e crítica porque os aprendizes, além de se 

sensibilizarem pelo outro, assumem um posicionamento crítico ao refletirem e até mesmo 

questionarem determinadas ações que ocorrem na ficção. 

 

Refletindo sobre a vida com o objetivo de mudança 

 

Na postagem a seguir, publicada a partir da 5ª sessão de leitura, em que foi lido o livro A 

Bolsa Amarela (BOJUNGA, 2005), observamos que o confronto ficção-realidade levou os 

aprendizes a refletirem sobre a vida com o objetivo de mudança. Vejamos: 

 

 

Postagens no Blog nº 2 

(Pergunta-Blog) Imagine que você possui uma linha forte, linha de pesca, e pode 

costurar o pensamento de alguém. Qual pensamento você iria costurar e de quem? 

(11) Pedro  

maus pensamentos em gente que gosta de fazer o mal e isso não é legal porque o que 

gente mal faz não é legal matar roubar espancar esquartejar e até mesmo sequestrar se 

isso não é bom pra ninguém será que eles gostariam se isso acontecesse com eles eles 

não gostariam e isso não pode acontecer isso é crime como a briga de galo 

 

(28) Helena  

o penssamento que eu ia costura que eu saisse direto eu ia custura na minha mãe 

porque ela trabalha direto mais eu ia sentir porque eu gosto muito dela 

 

(Blog “Nos Bosques da Ficção” – Livro: A Bolsa Amarela, 12/11/14) 

 

Ao analisar as postagens dos aprendizes percebemos algumas diferenças de sentidos. Na 

primeira, o aprendiz se concentra em um problema vivido pelos personagens e estabelece 

relações com a sua experiência no mundo real, expressando, assim, um posicionamento sobre 

ações de pessoas que “pensam mal”. Em sua postagem, Pedro faz um levantamento de atitudes 

ruins que ocorrem na sociedade como: matar, roubar, espancar, esquartejar e sequestrar. Ao 

passo que ele elenca as atitudes que na sua visão não deveriam ocorrer e faz uma provocação a 

quem as pratica, ao mencionar “eles gostariam se isso acontecesse com eles”. A fala de Pedro 

mostra que a literatura possibilitou pensar sobre as pessoas que praticam ações ruins. No final 

de sua fala, Pedro compara essas ações com a briga de galo (elemento fictício) declarando que 

tanto a ação real e ficcional são crimes. 

http://www.blogger.com/profile/03349498598851653231
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Helena, diferentemente de Pedro, elabora uma reflexão mais pessoal sobre o 

relacionamento com a sua mãe, ao expressar o desejo de que a mãe trabalhe menos para passar 

mais tempo com ela. Ao mesmo tempo em que apresenta seu desejo, se martiriza por desejá-lo, 

uma vez que sabe através da narrativa de ficção que costurar o pensamento gera um controle 

sobre o outro, algo que ela não gostaria que ocorresse com a mãe. 

Os pensamentos de Helena e Pedro demonstram envolvimento com a narrativa de ficção. 

Isso é possível porque a ficção 

 
[...] possibilita viver e contemplar tais possibilidades, graças ao modo de ser 

irreal de suas camadas profundas, graças aos quase-juízos que fingem referir-

se a realidades sem realmente se referirem a sêres reais; e graças ao modo de 

aparecer concreto e quase-sensível deste mundo imaginário nas camadas 

exteriores. (ROSENFELD, 1976, p. 46). 

 

Os quase-juízos no texto literário se referem aos aspectos da vida real que são abordados 

no enredo, mas de forma ficcional. Isso permite ao leitor se identificar com a história narrada, 

pois o que é lido é similar ao que o leitor vive na vida real. Deste modo, é a partir desses quase-

juízos, que fingem se referir à realidade, que torna os acontecimentos fictícios tão próximos aos 

da vida real, fazendo com que os aprendizes discutam o ficcional como uma situação vivida por 

eles no seu cotidiano, tratando-os com a mesma importância dos fatos reais. Neste sentido, 

 
Quando o leitor deixa tocar e realizar de maneira, primeiro, desconstrutora, 

depois constitutiva, seu enlace com a linguagem, com o que está antes e depois 

dela como expressão e forma – sensações e percepções inominadas –, a leitura 

torna-se experiência de gratuidade do verbo e opera de modo contínuo e não 

consciente no fortalecimento da subjetividade e da ação crítica. (YUNES, 

2003, p. 15). 

 

A partir da experiência estética, os aprendizes aprimoram as suas experiências de vida e 

leitura, inclusive o pensamento crítico. Temos nesse momento, um leitor que ao lê vive 

experiências de vida, relaciona ficção e realidade, pensa sobre esses dois planos (ficção e 

realidade) e elabora um pensamento crítico a seu respeito, projetando alternativas de mudança. 

 

(In)conclusões  

 

Na capacidade de coautora dos aprendizes, verificamos que a relação texto-vida 

favoreceu o preenchimento dos vazios do texto, uma vez que os aprendizes recorreram as suas 

experiências de vida e de leitura para construir inferências a respeito dos personagens e do 

próprio enredo da história. 

As inferências elaboradas além de se apresentarem criativas e coerentes com a obra, nos 

mostraram um aspecto significativo da vida dos aprendizes, o fato de eles estarem imersos no 

mundo adulto. Isto é, as inferências por eles elaboradas a partir de suas experiências de vida 

trazem nos seus discursos representações de situações que não pertencem ao universo infanto-

juvenil, o que evidencia que eles não são preservados quanto a participarem de discussões, 

brigas e programas direcionados aos adultos. Verificamos que no trabalho de coautoria há um 

entrecruzar dos planos ficcional e real, em que os aprendizes leem a ficção partindo das suas 

experiências e deixam transparecer um pouco da sua história de vida e das relações sociais que 

estabelecem no seu grupo familiar e social. 
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LEITURA LITERÁRIA: O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO ESTÉTICA DO 

LEITOR NA RELAÇÃO TEXTO-VIDA 

 

Daliane do Nascimento dos Santos1 

 

“Quem é você?” perguntou a Lagarta. 

Não era um começo de conversa muito animador. 

Alice respondeu, meio encabulabada: “Eu... eu mal 

sei, Sir, neste exato momento... pelo 

menos sei quem eu era quando me levantei esta 

manhã, mas acho que já passei por várias mudanças 

desde então.” 

“Que quer dizer com isso?” esbravejou a Lagarta. 

“Explique-se!” 

“Receio não poder me explicar”, respondeu Alice, 

“porque não sou eu mesma, entende?” 

“Não entendo”, disse a Lagarta. 

“Receio não poder ser mais clara”, Alice respondeu 

com muita polidez, “pois eu mesma não consigo 

entender, para começar; e ser de tantos tamanhos 

diferentes num dia é muito perturbador.” 

“Não é”, disse a Lagarta. 

“Bem, talvez ainda não tenha descoberto isso”, disse 

Alice; “mas quando tiver de virar uma crisálida... vai 

acontecer um dia, sabe... e mais tarde borboleta, 

diria que vai achar isso um pouco esquisito, não vai? 

“Nem um pouquinho”, disse a Lagarta. 

(Lewis Carroll) 

 

No diálogo com a Lagarta, Alice faz referência a possibilidade de o leitor se identificar 

com o personagem de ficção ao ponto de desejar ser “o outro”, de ter uma experiência de devir, 

do vir a ser, de assumir uma nova identidade na ficção. 

Ao experimentar pela primeira vez “o outro”, Alice se mostra tão confusa que duvida de 

sua própria identidade, de quem realmente é, pois a única certeza que tem, é a de quem era antes 

de entrar no País das Maravilhas. A Lagarta, pelo contrário, tendo mais experiência nesse 

mundo difuso, ficcional e irreal, vê as mudanças de Alice como um aspecto natural e inerente 

ao processo de leitura e fruição estética do leitor. 

Entendemos que, assim como Alice, que vive uma experiência de metamorfose na história 

através das mudanças de tamanho sofridas de forma repentina, o leitor também experimenta a 

sensação de mudança, do vir a ser, durante a leitura, pois o texto literário oferece ao leitor a 

oportunidade de fazer uso de identidades expressas pelos diferentes personagens, de forma 

projetiva e introjetiva. Nesse processo, o leitor experimenta “novas” identidades através de sua 

projeção estética nas situações vividas pelos personagens, o que permite vivenciar sensações e 

experiências de forma simbólica. 
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É precisamente através da experiência estética da katharsis que o leitor se liberta “dos 

interesses práticos e das implicações de seu cotidiano, a fim de levá-lo, através do prazer de si 

no prazer do outro” (JAUSS, 1979, p. 102) a viver o processo de identificação em sua plenitude. 

É nesse momento, que a identidade do leitor vive o processo de metamorfose, no qual ele já 

não é mais o mesmo. 

O processo de metamorfose ocorre, portanto, quando o leitor se identifica com o 

personagem, assumindo temporariamente a identidade deste, em um exercício de experiência 

vicária, isto é, pelo ato de simular viver a vida do outro na ficção. Há duas formas distintas de 

identificação estética: “espelhamento”, quando o foco de atenção está nas semelhanças; e por 

“alteridade”, quando a identificação ocorre em função do que é distinto (AMARILHA, 2013). 

A esse respeito Amarilha (2013) acrescenta que: 

 
No espelhamento, a identificação é de caráter espetacular, isto é, gosto do que 

é igual a mim (personagem pobre). Na alteridade, ocorre a experiência de usar 

a máscara, de ser outro, isto é, gosto do que é diferente de mim (personagem 

de camada social mais rica) (AMARILHA, 2013, p. 66). 

 

Isso quer dizer que a identificação estética do leitor com o personagem (o outro) não é 

feita de forma aleatória, ela é baseada em critérios significativos para o leitor, que podem ser 

semelhantes a ele ou diferentes. Assim, nessa experiência de ser “o outro”, o leitor “tem alterada 

a sua percepção da realidade, o que lhe proporciona condições de liberdade para exercer o juízo 

sobre os valores expressos no texto ou relacionados ao seu mundo” (AMARILHA, 2013, p. 

84), mostrando-nos a presença de um leitor que não é passivo, mas sim ativo, pois a experiência 

de vida na ficção se assemelha a do real no seu mundo de referência, e que permite o mesmo 

sentimento de vivência e aprendizado. Sobre esse aspecto Jouve (2002) assegura que: 

 
[...] a leitura, em outras palavras, permite “experimentar” situações. O leitor 

supostamente diz a si próprio que, confrontado com os problemas afetivos de 

Raskolnikov ou com as preocupações materiais de Moll Flanders, deveria 

escolher certos caminhos e evitar outros. O sujeito adquire, assim, os 

benefícios de uma experiência que não teve que sentir concretamente. Basta-

lhe substituir os elementos do mundo romanesco pelos equivalentes no seu 

mundo de referência (JOUVE, 2002, p. 138). 

 

Essa substituição de elementos do mundo romanesco pelos equivalentes do mundo real 

permite ao leitor a antecipação de experiências não vivenciadas concretamente. Esse processo 

de antecipação envolve ideias, emoções, sentimentos que passam a se constituírem reais, 

conforme assevera Vigotski (2014, p. 28-29): 

 
As paixões e os destinos dos heróis inventados, sua alegria e desgraça 

perturbam-nos, inquietam-nos e contagiam-nos, apesar de estarmos diante de 

acontecimentos inverídicos, de invenções da fantasia. Isso ocorre porque as 

emoções provocadas pelas imagens artísticas fantásticas das páginas de um 

livro ou do palco de teatro são completamente reais e vividas por nós de 

verdade, franca e profundamente. 

 

São as emoções sentidas pelos leitores que tornam a experiência de leitura em uma 

experiência de vida, uma vez que a emoção sentida pelo leitor e as aprendizagens obtidas 

através das situações vividas na ficção são reais e significativas, pois, ao ler, o leitor põe em 
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jogo a sua “carga emocional de vida e experiência, consciente ou não dela, e atribui ao lido as 

marcas pessoais de memória, intelectual e emocional” (YUNES, 2003, p. 10). 

Esse processo nos indica que ler, na perspectiva da relação texto-vida, significa viver na 

ficção o que não se vive no mundo de nossa experiência. É estabelecer um relacionamento do 

vivido com o ficcional e vice-versa. Nesse processo a identificação do leitor não depende do 

seu “arbítrio pessoal”, mas do que a obra sugere e mobiliza no leitor. Deste modo, a 

identificação do leitor pode se manifestar através de atitudes de espanto, admiração, choque, 

compaixão, simpatia, choro, riso, distanciamento e reflexão (ZILBERMAN, 2009). 

Considerando que o texto literário oferece um repertório de identidades possíveis e que o 

leitor pode experimentá-las através do processo de identificação estética com os personagens, 

objetivamos neste trabalho de dissertação em andamento refletir sobre a repercussão dos 

sentimentos expressados pelos aprendizes a partir do processo de identificação estética em aulas 

de leitura de literatura.  

Os aprendizes são 36 alunos do 4º ano do ensino fundamental de uma escola pública de 

Natal/RN. A abordagem metodológica é de natureza qualitativa e assumi protocolos da pesquisa 

exploratória e de intervenção. Para a constituição dos dados foram realizadas oito sessões de 

mediação a partir de duas obras de Lygia Bojunga: A Bolsa Amarela (2005) e Tchau (2008). 

As sessões de leitura foram planejadas e implementadas conforme a experiência de leitura por 

andaime (GRAVES; GRAVES, 1995), que apresenta a sequência de pré-leitura, leitura e pós-

leitura. Dentre as atividades da pré e pós-leitura realizamos atividades de discussão de histórias 

e registro em blog de leitura. Para análise dos dados nos respaldamos nos estudos teóricos de 

Jauss (1979), Zilberman (2009), Rosenfeld (1976), Yunes (2003), Vigotski (2014), Jouve 

(2002) e Amarilha (2013). Neste trabalho recorremos as sessões de pós-leitura em que os 

aprendizes realizaram postagens no blog de leitura sobre o conto Tchau de Lygia Bojunga 

(2008) mediante perguntas que provocam a inter-relação texto-vida. 

 

Relação texto-vida: prazer de sentir emoções 

 

Neste tópico apresentamos algumas postagens dos aprendizes no blog, “Nos Bosques da 

Ficção”, sobre a oitava sessão de leitura em que foi lido o conto Tchau de Lygia Bojunga (2008). 

A atividade no blog tinha como proposta mobilizar os aprendizes a estabelecerem relação texto-

vida a partir de uma pergunta provocadora: 

 

Categoria Postagens no Blog  

- Apresentação de 

sentimentos 

(Pergunta-blog) Imagine que você vive, na sua família, a mesma situação que a 

Rebeca viveu em que a mãe dela vai embora. Como se sentiria? O que faria? 

Por quê? 

(5) Helena 

eu mim sentiria muito triste eu tentaria convenser ela e ate chorar por que eu 

gosto muito dela e se não funcionasse eu ia morrer por que eu não consigo ver 

meu mundo sem ela e tudo 

(26) Karen 

com raiva,eu chorar muitto ate seca a agua do meu corpo. pq eu ficaria muito 

triste pq ela ia embora e ia me deixa la sozinha 

(33) Pedro 

horrivel seria a pior coisa da minha vida eu ficaria muito triste e abatido eu 

morreria no outro dia porque eu sou tão acostumado que eu não saberia o que 

fazer 

 

(Blog “Nos Bosques da Ficção”- Conto: Tchau, 26/11/14) 

 



LEITURA LITERÁRIA: O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO ESTÉTICA DO LEITOR NA RELAÇÃO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1221-1225, SET.DEZ.2016 1224 

Nessas postagens, observamos que os aprendizes expressam projeção estética em relação 

à personagem, experimentando, no plano ficcional, os sentimentos e conflitos vividos por ela. 

Essa experiência estética resultou na expressão de sentimentos, como tristeza e raiva diante da 

possibilidade de viverem a mesma situação que a personagem Rebeca. Esse envolvimento 

emocional do leitor com a obra, mobilizado durante a leitura, se deve às personagens que: 

 
[...] atingem a uma validade universal que em nada diminui a sua concreção 

individual; e mercê desse fato liga-se, na experiência estética, à contemplação, 

a intensa participação emocional. Assim o leitor contempla e ao mesmo tempo 

vive as possibilidades humanas que sua vida pessoal dificilmente lhe permite 

viver e contemplar (ROSENFELD, 1976, p. 46). 

 

Ao observar as falas dos aprendizes, percebemos que eles sentem a possibilidade de 

abandono representada pela personagem Rebeca e se envolvem emocionalmente. Esse 

envolvimento faz com que as emoções dos aprendizes articulem imaginação e realidade. A 

articulação entre a realidade (vida do leitor) e a imaginação (situação imaginada do 

personagem), por meio da experiência vicária permitiu aos aprendizes pensarem sobre como se 

sentiriam e o que fariam ao viver a mesma situação de abandono da personagem. 

As atitudes por eles expressas (chorar, morrer e tentar convencer a mãe de não deixá-los) 

demonstram o prazer estético vivenciado. De acordo com Rosenfeld (1976, p. 47) “o sofrimento 

e a risada, o ódio e a simpatia, a repugnância e a ternura, a aprovação e a desaprovação com 

que o apreciador reage a contemplar e participar dos eventos” demonstram o prazer estético 

vivido pelo leitor. Essa compreensão nos permite dizer que o prazer não se limita a experiências 

positivas de amor, esperança e alegria, mas também de desprazer, de alteridade. 

Percebemos através dos sentimentos expressos pelos aprendizes que a “emoção gerada 

(em conformidade ou não com a intenção do autor) tem, porém, seu valor próprio: ela nos 

esclarece sobre a relação afetiva particular que nós (leitores) mantemos com uma ideia, um 

pensamento” (JOUVE, 2002, p. 102). Isso é percebido nas falas deles que evidenciam 

sentimentos de tristeza e raiva no relacionamento com suas mães. Destacam, ainda, como a 

figura materna é importante em suas vidas. 

 

(In)conclusões  

 

 Sobre a repercussão da relação texto-vida no processo de identificação estética 

observamos que, através da identificação com o personagem, os aprendizes se projetam na 

narrativa em um exercício que apresenta atitudes de espelhamento e alteridade, experimentando 

diversas sensações e sentimentos que os levam a se envolver emocional e cognitivamente com 

as problemáticas vividas pelos personagens. O envolvimento emocional instaurado pela 

narrativa através do processo de identificação estética, fez com que as emoções dos aprendizes 

sentidas durante a leitura conectassem imaginação e realidade, levando-os a justificar 

sentimentos e a julgar a atitude dos personagens. Podemos dizer que os sentimentos expressos 

pelos aprendizes a partir do processo de identificação estética mobilizo-os a avaliarem o escrito 

e a se posicionarem diante dele apresentando assim pontos de vista. 
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ALGUMAS METODOLOGIAS ADOTADAS NO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NOS CURSOS DE BACHARELADO DA FATEB 

 

Donizeth Aparecido dos Santos1 

 

Considerações iniciais 

 

Apresento, neste artigo, o relato de algumas práticas de leitura e escrita realizadas por meio 

da leitura de textos jornalísticos, produção de artigos de opinião e análise linguística, utilizadas nas 

aulas de Língua Portuguesa para alunos dos cursos de bacharelado em Ciências Contábeis, Direito 

e Engenharia Química da Faculdade de Telêmaco Borba/PR, durante o ano letivo de 2015.  

Essas atividades foram realizadas com objetivo de associar leitura e escrita numa relação 

dialética que levasse ao desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e reescrita de textos. 

Ao final delas, muitos dos textos produzidos foram publicados no jornal Expresso Notícias de 

Telêmaco Borba/PR, publicação de periodicidade semanal. Dessa forma, elas também visaram 

o desenvolvimento da cidadania dos alunos.  

 

A leitura de textos jornalísticos 

 

A primeira atividade desenvolvida foi a leitura de mundo através de diversos gêneros 

textuais jornalísticos (reportagens, artigos, editoriais e entrevistas) sobre problemas 

contemporâneos, procurando mostrar aos alunos que um mesmo fato é visto e noticiado de 

maneiras diferentes pelos meios de comunicação (televisão, revista, jornal), de acordo com suas 

respectivas linhas editoriais/ideológicas. O embasamento teórico/metodológico dessa atividade 

foi todo extraído da obra O jornal na sala de aula, de Maria Alice Faria (1996). Para essa 

autora, o trabalho pedagógico com textos jornalísticos é um bom instrumento para a associação 

dialética da leitura e da escrita em atividades em sala de aula,  

 
pois partindo da sua leitura crítica, poderíamos chegar à redação de textos 

jornalísticos e de jornais escolares, numa atividade prática de língua, 

pragmática, sem a interferência direta do treinamento gramatical ou da 

sistematização da língua” (FARIA, 2002, p. 12).  

 

Nesse sentido, foi realizada a leitura de dois textos que traziam pontos de vista e 

concepções ideológicas diferentes sobre a Operação Lava Jato: uma reportagem da Revista Veja 

e outra da Revista Caros Amigos. 

A reportagem da Revista Veja, “A Operação Lava Jato e o PT”, publicada na edição nº 

2403, de 10 de dezembro de 2014, estabelecia uma vinculação do escândalo do petrolão ao do 

mensalão de 2005, acusando o PT de ser reincidente na montagem de esquemas de corrupção 

que favoreciam a ele e a partidos aliados e apontava que o petrolão poderia ser um esquema de 

corrupção muito maior que o mensalão. 

Já na reportagem intitulada “Petrobras: a construção de um escândalo”, publicada na 

Revista Caros Amigos, nº 213, de dezembro de 2014, o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira 

fazia uma desconstrução do escândalo da Petrobras, procurando demonstrar que ele foi 

construído pelos setores antipetistas e que grande parte das informações divulgadas pela mídia 

não corresponde à verdade dos fatos, se opondo frontalmente ao que fora publicado pela Veja. 

                                                           
1 Faculdade de Telêmaco Borba (Fateb), Telêmaco Borba, Paraná, Brasil. E-mail: donizeth.santos@hotmail.com. 
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Com essa atividade, pretendia “encontrar um meio de aproximar o que se ensina na escola 

e o que acontece no mundo” (SARGENTINI; GOES, 2006, p. 34), proposta considerada pelos 

autores citados como um dos grandes desafios da Educação na atualidade. Dessa forma, 

esperava que os alunos pudessem, a partir da leitura dos dois textos jornalísticos, refletir sobre 

a atual crise política brasileira deflagrada pela corrupção sistêmica na maior estatal do país, 

tendo como parâmetros para reflexão dois pontos de vista antagônicos sobre a mesma questão. 

Para a realização dessa atividade, utilizei como instrumentos de leitura e análise as seis 

funções da linguagem estabelecidas por Roman Jakobson (2007)2, com ênfase na Função 

Referencial por ser a linguagem utilizada nas notícias de jornais, revistas, portais de informação, 

livros científicos e todo tipo de produção textual que envolva imparcialidade na informação; e 

também na Função Apelativa por seu caráter persuasivo, que busca convencer o leitor sobre 

algum ponto de vista defendido, de modo que o emissor procura influenciar o comportamento 

do receptor em relação a alguma coisa ou ideia.  

Outro instrumento de leitura utilizado foi a Análise do Discurso (AD) de linha 

francesa, pelo seu pressuposto de que o sentido de um discurso sofre, conforme a teorização 

realizada por Michel Pêcheux, “alterações de acordo com as posições ocupadas pelos 

sujeitos que enunciam” (MUSSALIM, 2001, p. 105), ou seja, os sujeitos do discurso “são 

condicionados por uma determinada ideologia que predetermina o que poderão ou não dizer 

em determinadas conjunturas histórico-sociais”. (MUSSALIM, 2001, p. 113). Segundo 

Fernanda Mussalim: 

 
... o sujeito do discurso não poderia ser considerado aquele que decide sobre 

os sentidos e as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como 

aquele que ocupa um lugar social e a partir dele enuncia, sempre inserido no 

processo histórico que lhe permite determinadas inserções e não outras. Em 

outras palavras, o sujeito não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem 

que tenha consciência disso (...), a ocupar seu lugar em determinada formação 

social e enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que ocupa. 

(MUSSALIM, 2001, p. 110) 

 

Um ponto muito importante dentro da AD é o conceito de Formação Discursiva (FD), 

tomado de empréstimo de Michel Foucault, que, conforme Fernanda Mussalim (2001, p. 119), 

“determina o que/deve ser dito a partir de um determinado social”.  

Dessa forma, a visão que temos das coisas, dos homens, da vida, do mundo, é constituída 

a partir da FD. Nesse sentido, conforme observa Adilson Citelli (1994), o ponto de vista que 

temos sobre alguma coisa não é algo absolutamente individual, algo que elaboramos 

independentemente de outras pessoas, fora das circunstâncias econômicas, sociais e culturais 

que as envolvem. Quando emitimos simples opiniões, o fazemos orientados por concepções 

que estão embutidas nos discursos com os quais convivemos.  

Esses conceitos foram importantes para a leitura e análise das duas reportagens, pois 

permitiu aos alunos verificar e identificar os lugares-sociais antagônicos ocupados pelas 

revistas Veja e Caros Amigos, e que isso transparecia nas linguagens utilizadas por ambas as 

revistas, por meio da mescla das Funções Referencial e Apelativa. Assim, os alunos constataram 

que há uma luta permanente entre as Formações Discursivas, pelo fato de expressarem 

diferentes interesses sociais e políticos, sendo que essas FDs impõem-se umas sobre as outras 

por força, muitas vezes, dos veículos de comunicação de massa.  

 

                                                           
2 Emotiva, Apelativa, Fática, Poética, Referencial e Metalinguística. 
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A escrita de artigos de opinião  

 

Seguida a essa leitura, interpretação e reflexão, os alunos foram desafiados a produzirem 

um artigo de opinião sobre um dos assuntos abordados nas reportagens das revistas Veja e Caro 

Amigos: corrupção, crise política e crise econômica. Segundo a professora Kátia Lomba 

Bräkling, o artigo de opinião é: 

 
... um gênero de discurso em que se busca convencer o outro de uma 

determinada ideia, influenciá-lo, transformar os seus valores por meio de um 

processo de argumentação a favor de uma determinada posição assumida pelo 

produtor e de refutação de possíveis opiniões divergentes. (BRÄKLING, 

2000, p. 226) 

 

A escolha dessa atividade de escrita ia ao encontro da sugestão feita por Maria Alice Faria 

(2002) de se trabalhar atividades de Língua Portuguesa em que a leitura e a escrita estivessem 

relacionadas de forma dialética, porque, partindo de uma leitura crítica, poderia se chegar à 

redação de gêneros textuais jornalísticos, “numa atividade prática de língua, pragmática, sem a 

interferência direta do treinamento gramatical ou da sistematização da língua” (FARIA, 2002, 

p. 12), em que os atos de ler e escrever se mostrassem claramente aos alunos como exercícios 

plenos da cidadania.  

A atividade de escrita de artigos de opinião proposta valeria como trabalho bimestral e 

também poderia valer uma publicação num jornal da cidade, de periodicidade semanal, desde 

que estivesse bem escrito para ser aprovado pela editoria do jornal. Para a sua realização, me 

embasei no roteiro de atividades a serem desenvolvidas esquematizado por Kátia Lombo 

Bräkling (2002), adaptando-o ao nosso contexto de produção. Dessa forma, foi elaborado o 

seguinte roteiro: 

 

 Estudo inicial do gênero: leitura de diversos artigos de opinião publicados na mídia 

impressa e digital sobre as temáticas trabalhadas, procurando-se identificar as marcas 

linguísticas, discursivas e formais para se estabelecer uma caracterização geral do gênero 

em questão, quais sejam: debate de uma questão polêmica, posição do autor a respeito dela, 

argumentação suficiente para a defesa da opinião, desconstrução das opiniões contrárias, 

uso do presente do indicativo (ou do subjuntivo) na apresentação da tese e na argumentação, 

articulação da coesão por meio de operadores argumentativos. 

 Produção do gênero: após essa primeira fase do estudo inicial do artigo de opinião, foi 

solicitado aos alunos a produção de um primeiro texto do gênero (um esboço), a partir da 

assimilação das suas principais caraterísticas. 

 Estudo para aprofundamento: finalizadas as produções, elas foram analisadas por mim e 

pela turma, levando-se em conta se elas atendiam às principais caraterísticas do gênero.  

 Revisão da produção inicial (reestruturação do texto): após o estudo de aprofundamento do 

gênero e da análise das produções, os alunos retomaram seus textos para adequação 

completa às características do gênero. Nessa etapa, além das adequações necessárias, 

trechos foram reescritos, cortados ou acrescentados. 

 

A análise linguística 

 

Depois dessa prática de revisão e reescrita, seguiu-se uma atividade de Análise 

Linguística (AL), conforme orienta João Wanderley Geraldi (1984), onde foram abordados os 

principais problemas de escrita encontrados nos textos: ortografia, pontuação, coesão e 
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concordância verbal e nominal. Essas questões linguísticas/gramaticais foram abordadas em 

dois momentos separados para um melhor aproveitamento das atividades: primeiro a ortografia 

e concordância verbal e nominal, e depois a pontuação e a coesão.  

A Análise Linguística teve seu embasamento teórico-metodológico em João Wanderley 

Geraldi (1984), criador do termo para “denominar uma nova perspectiva de reflexão sobre o 

sistema linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos 

gramaticais, textuais e discursivos” (MENDONÇA, 2006, p. 205), e em Márcia Mendonça 

(2006), para quem a Análise Linguística engloba os estudos gramaticais num paradigma 

diferente, na medida em que os objetivos a serem alcançados são outros. Assim, numa 

perspectiva interacionista da linguagem, ela se constitui num dos três eixos básicos do ensino 

de língua materna, junto com a leitura e a produção textual. Por isso, o seu objetivo principal é 

a “reflexão sobre elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas, com o 

foco nos usos da linguagem” (MENDONÇA, 2006, p. 206).  

Por meio da Análise Linguística os alunos puderam fazer uma nova reestruturação de 

seus textos, desta vez fazendo as correções gramaticais. Essa atividade direcionava para a 

produção final/definitiva do artigo. Alguns artigos ficaram adequados já na primeira 

reestruturação, mas outros precisaram de duas ou três, dependendo do grau de dificuldade de 

escrita apresentado pelo aluno.  

A avaliação final da atividade teve como critério básico o texto final apresentado pelo 

aluno, considerando-se a evolução do seu texto.  

 

A publicação dos artigos 

 

Após o cumprimento de todas essas etapas, todos os textos que se apresentaram 

adequados ao gênero e sem problemas linguísticos-gramaticais foram encaminhados para 

publicação no jornal Expresso Notícias, de Telêmaco Borba, de periodicidade semanal. 

Infelizmente nem todos os textos escritos foram aprovados para publicação. 

Foram publicados, de junho de 2015 a julho de 2016, um total de 38 artigos, resultados 

dessa atividade de produção textual desenvolvida em 2015. Apenas é necessário lembrar que 

nas atividades realizadas com os alunos do curso de Direito no segundo semestre, outros temas 

foram acrescentados para a escrita dos artigos, como a crise ambiental, provocada pelo desastre 

de Mariana, o terrorismo, o problema dos refugiados, e análise de problemas contemporâneos 

sob o olhar da filósofa Hannah Arendt, aproveitando-se um seminário que o curso de Direito 

tinha organizado sobre ela.  

Outra alteração foi a possibilidade da escrita de artigos em duplas e em trios. Para tanto, 

foram realizadas duas produções com essa turma: uma individual e outra em dupla ou trio.  

 

Considerações finais 

 

As atividades de leitura de textos jornalísticos e produção dos artigos de opinião foram 

realizadas durante um bimestre, num total de 36 horas-aula. Essas atividades serviram para abrir 

os olhos dos alunos para as lutas que são travadas na sociedade por meio da linguagem e 

veiculadas pelos órgãos de comunicação e que por isso é importante saber ler o mundo, ter 

consciência dos diferentes pontos de vista das muitas narrativas midiáticas que são oferecidas 

diariamente e também que escrever é uma prática social. Ao escrever e publicar um artigo num 

meio de comunicação eles estão participando ativamente dos debates contemporâneos da 

cidade, do estado, do Brasil e do mundo. 
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UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO DA LITERATURA NO 

ENSINO SUPERIOR 

 

Donizeth Aparecido dos Santos1 

 

Considerações iniciais: por que literatura? 

 

Este artigo apresenta uma proposta de um projeto interdisciplinar de ensino de literatura 

para alunos do ensino superior que está sendo desenvolvido em 2016 na Faculdade de Telêmaco 

Borba/PR, envolvendo todos os cursos da Instituição, onde procura-se explorar o diálogo 

existente entre a literatura e outras áreas do conhecimento por meio da abordagem de obras 

clássicas da literatura universal.  

Mas, por que literatura? 

A literatura é uma manifestação artística, uma arte que tem a palavra como matéria-prima. 

Para o crítico literário Antonio Candido (1999, p. 105), a literatura enquanto objeto artístico se 

constitui no paradoxo: como "a necessidade universal de dar forma à fantasia para compreender 

melhor a realidade". Nesse sentido, ele a define de um modo amplo, de forma a contemplar 

vários gêneros textuais que dão vazão à fantasia do ser humano: 

 
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de 

toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, 

em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, 

até as formas mais complexas e difíceis de produção escrita das grandes 

civilizações. 

Vista desse modo a literatura aparece claramente como manifestação universal 

de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que 

possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com 

alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, 

ninguém é capaz de passar as vinte quatro horas do dia sem alguns momentos 

de entrega ao universo fabulado. (...) Ela (a literatura) se manifesta desde o 

devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de 

televisão ou na leitura seguida de um romance. 

Ora, se ninguém pode passar vinte quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi 

parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e 

cuja satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 2011, p. 176-177) 

 

Nesse sentido, Candido elege a Função Psicológica como a principal função da literatura, 

pois ela desperta emoções, distrai, alegra e comove, provocando a catarse e a reflexão. Assim 

a Função Psicológica é definida como a necessidade universal de ficção e fantasia que o ser 

humano possui, ao lado de outras necessidades vitais como a alimentação e o repouso. Dessa 

forma, a obra literária é uma das possibilidades de satisfação dessa necessidade humana, 

juntamente com outras modalidades de arte e objetos culturais.  

A ligação entre fantasia e realidade faz com que a obra literária seja também "a 

representação de uma dada realidade social e humana" (CANDIDO, 1972), e por conta disso 

ele também vê na literatura uma força humanizadora, entendendo por humanização: 

 

                                                           
1 Faculdade de Telêmaco Borba (Fateb), Telêmaco Borba, Paraná, Brasil. E-mail: donizeth.santos@hotmail.com.  
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... o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 

penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura 

desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. 

(CANDIDO, 2011, p. 182) 

 

Nesse processo de humanização, a leitura do texto literário enquanto objeto artístico 

paradoxal que une "a necessidade universal de dar forma à fantasia para compreender melhor a 

realidade", nos possibilita conhecer melhor a nós mesmos e aos outros, numa prática de 

alteridade que nos leva à tolerância tão cara ao convívio social e humano, num processo de 

“incorporação do outro em mim sem renúncia da minha própria identidade”, pois no exercício 

da literatura, podemos ser e viver como outros e ainda assim sermos nós mesmos, conforme 

afirma Rildo Cosson (2014, p. 17). Nesse sentido, também observa Nelly Novaes Coelho 

(COELHO, 2010, p. 16) que “os estudos literários estimulam o exercício da mente, a percepção 

do real em suas múltiplas significações, a consciência do eu em relação ao outro, a leitura do 

mundo em vários níveis...”  

 

O projeto interdisciplinar de ensino da literatura 

 

A ideia do projeto nasceu da conhecida observação feita por Roland Barthes em Aula: 

 
A literatura assume muitos saberes. Num romance como Robinson Crusoé, há 

um saber histórico, geográfico, social (colonial), técnico, botânico, 

antropológico (Robinson passa da natureza à cultura). Se, por não sei que 

excesso de socialismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser 

expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser salva, 

pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. (BARTHES, 

2013, p. 18-19) 

 

Posteriormente, num artigo de Ivanda Martins (2006) encontramos uma observação feita 

por ela de que essa visão barthesiana ainda precisava ser mais difundida no espaço escolar: 

 
Essa visão da literatura como disciplina que envolve e correlaciona outras 

áreas do conhecimento (história, filosofia, geografia etc.) ainda precisa ser 

mais difundida no espaço escolar.  

O texto literário é plural, marcado pela inter-relação entre diversos códigos 

(temáticos, ideológicos, linguísticos, estilísticos etc.), e o aluno deveria 

compreender a interação entre literatura e outras áreas que se relacionam no 

momento da constituição do texto. (MARTINS, 2006, p. 86-87) 

 

Nesse sentido, a autora ainda afirma, embasando-se em Angela Kleiman e Márcia Moraes 

(1999), que a perspectiva interdisciplinar da leitura e da literatura proporciona ao leitor (aluno) 

uma abertura para que ele relacione, durante a leitura do texto, o conteúdo que está lendo a 

outros conteúdos que já fazem parte do seu repertório do conhecimento, ou seja, ao seu 

conhecimento prévio, ou conforme teoriza Hans Robert Jauss (1994), ao seu horizonte de 

expectativas. Dessa forma, na esteira do que preceitua Angela Kleiman e Márcia Moraes 

(1999), a leitura literária, por sua natureza interdisciplinar, poderia se transformar numa 
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atividade de integração de conhecimentos, e assim poderia ser uma importante arma contra a 

fragmentação de conhecimentos proporcionada pelos compartimentos estanques em que as 

disciplinas estão colocadas no currículo escolar. Desse modo, complementa Ivanda Martins 

(2006, p. 87), “leitura e literatura mantêm relações dialógicas, pois revelam uma natureza 

interdisciplinar quando convergem para um mesmo ponto: o diálogo entre as diversas áreas do 

conhecimento subjacentes ao ato da leitura e à recepção do texto literário.” 

Nesse sentido, partindo da natureza interdisciplinar que o texto literário possui, o projeto 

é voltado aos alunos dos cursos de bacharelado em Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia Química, e 

licenciatura em Pedagogia, e envolve uma abordagem interdisciplinar do ensino de literatura, 

procurando-se explorar a interação existente entre ela e outras áreas do conhecimento, cujos 

conceitos e saberes estão internalizados em diversas obras clássicas da literatura universal.  

Optamos por obras clássicas da literatura universal pelo fato de estarmos de acordo com 

a definição de “clássico” feita por Italo Calvino (2007, p. 11) de que “um clássico é um livro 

que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”. Ou seja, os clássicos da literatura são 

atemporais, sobrevivem à passagem do tempo, sejam séculos ou milênios, pelo fato de que estão 

impregnados da natureza humana, que é universal e imutável.  

O projeto será desenvolvido da seguinte forma: os professores dos cursos envolvidos 

escolhem uma obra literária para ser trabalhada durante o semestre. O principal critério para escolha 

é o diálogo que ela possui com algumas disciplinas do curso. Em seguida, é marcada uma data para 

apresentação dessa obra para todos os alunos do curso na forma de um café literário, onde, num 

primeiro momento, o professor de Língua Portuguesa aborda questões pertinentes ao aspecto 

literário e aponta as relações que ela possui com outros saberes, e, num segundo, os professores das 

outras áreas envolvidas abordam as relações anteriormente mencionadas com aprofundamento das 

questões que estão relacionadas às suas respectivas disciplinas.  

A abordagem desse diálogo entre a literatura e as outras áreas pode ser aprofundada 

durante as aulas regulares dos professores participantes. A ideia do projeto é que cada obra 

trabalhada seja abordada por, pelo menos, mais dois professores de áreas diferentes, além da 

área da linguagem. 

É importante ressaltar que em nenhum momento a leitura da obra literária que estará 

sendo trabalhada será imposta aos alunos como atividade pedagógica. A obra literária será 

sugerida a eles e apresentada como um objeto estético/artístico elaborado por meio da 

linguagem, que comporta em seu interior elementos históricos, sociais, psicológicos, 

econômicos e filosóficos; e assim pretende-se mostrar que ela não é um objeto autônomo, 

desvinculado da vida, mas sim que ela está profundamente enraizada na vida porque se alimenta 

dela, por isso as relações que possui com todas as áreas importantes do conhecimento humano.  

Desse modo, espera-se que por meio da apresentação da literatura como uma criação 

humana (artística e social), os alunos envolvidos no projeto sejam despertados para a leitura 

literária e passem a usufruir dessa atividade que pode ser ao mesmo tempo prazerosa e uma 

importante forma de conhecimento do ser humano e da vida.  

 

A primeira apresentação: Antígona, de Sófocles 

 

A primeira obra literária trabalhada dentro do projeto foi Antígona (2003), tragédia grega 

escrita por Sófocles no séc. V a. C., que narra a história dos irmãos Antígona, Ismênia, Etéocles 

e Polinices, O enredo da obra se passa na cidade de Tebas, onde o rei Creonte, ao negar o 

sepultamento do corpo de Polinices, dá ensejo ao conflito que permeia a tragédia. 
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Antígona foi apresentada aos alunos no dia 25 maio em um café literário, para o qual 

foram convidados todos os alunos do curso (cerca de 220). A participação era facultativa. 

Aqueles que não quisessem participar do evento teriam aula normalmente. Ainda assim tivemos 

uma participação de 40% dos alunos. Em relação aos professores, houve a participação efetiva 

de quatro docentes no evento.  

A apresentação da obra foi realizada da seguinte forma: primeiramente o professor de 

Língua Portuguesa abortou questões referentes ao conceito de literatura e suas funções, 

enfatizando que ela é um produto ficcional, inventado, mas que pode revelar grandes verdades 

sobre a natureza humana e a sociedade; à natureza interdisciplinar da literatura, apontando as 

relações que ela mantém com outros saberes que eles estudam dentro do curso de Direito; ao 

nascimento da literatura ocidental na Grécia antiga, discorrendo sobre os grandes escritores e 

obras gregas da antiguidade, com especial destaque às tragédias; e, por último, uma 

contextualização e resumo do enredo de Antígona. 

Em seguida, a professora da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito abordou a obra 

sob o viés do Direito Natural, o professor de Direito Processual Penal abordou a questão do 

Direito Positivo presente na obra, e, por fim, a professora de Direito Constitucional falou sobre 

as questões de gênero, principalmente sobre os direitos da mulher.  

Ao final da apresentação, uma aluna sugeriu a formação de um grupo de teatro para 

representação da peça no segundo semestre. A proposta foi prontamente aceita por todos os 

professores e por vários alunos. Assim um grupo de teatro foi criado para a representação de 

Antígona, no dia 26 de outubro de 2016, na abertura do III Encontro de Pesquisa da Fateb.  

  

Considerações finais: os próximos passos 

 

A percepção inicial é que tivemos êxito em nosso objetivo de apresentar a obra literária 

aos alunos, mostrando-a como um objeto estético/artístico que comporta em seu interior 

elementos históricos, sociais, psicológicos, econômicos e filosóficos, que podem dizer muito 

sobre a nossa vida em sociedade, pois tratam sobre uma mesma natureza humana; sugerindo a 

sua leitura, mas não a impondo, ficando eles livres para escolha. 

No curso de Direito, além da representação de Antígona, será abordada no segundo 

semestre, 1984, de George Orwell, onde serão tratadas questões como a reescrita da história, 

autoritarismo, direitos humanos e a vigilância sobre as pessoas. 

Nos cursos de Engenharia, será trabalhado o conto “O carvão amarelo”, do escritor russo 

Sigismund Khzyzanowski, cujo enredo é sobre um colapso no sistema energético mundial, que 

só é resolvido quando um cientista descobre que é possível transformar a raiva humana em 

energia. Na apresentação desse conto serão abordados temas como direitos humanos, 

intolerância, sustentabilidade e meio ambiente.  

O projeto ainda se encontra em fase inicial, mas temos confiança que poderá vingar pelo 

fato de estarmos nos esforçando para mostrar aos nossos alunos que a literatura é útil, que pode 

trazer satisfação, conhecimento e diz muito sobre nossas vidas, pois, conforme afirma Vincent 

Jouve (2012, p. 139), “os estudos literários só podem ter legitimidade se resultarem em algo 

útil para a sociedade. Portanto, não basta ‘provar’ (...) que esse poema é belo: é preciso mostrar 

que ele enriquece nossa compreensão do mundo, esclarecendo-nos sobre o que somos e sobre 

a realidade em que vivemos.” 
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LIVRO DAS CRIANÇAS: UMA ANÁLISE SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA 

INFÂNCIA NA OBRA DE ZALINA ROLIM 

 

Fernanda Nunes dos Santos1 

 

Zalina Rolim foi uma das precursoras da literatura infantil no Brasil. Com o advento da 

República e a necessidade de educar as crianças para o futuro da nação, foi imprescindível criar 

uma literatura nacional, com personagens criados para falar sobre o país. A literatura infantil 

nasce com aspectos civis e morais. 

Filha de dona Maria Cândida do Amaral Gurgel e de José Rolim de Oliveira Ayres, seu 

pai foi um magistrado bacharel em Direto pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 

Nasceu na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, aos vinte e quatro dias do mês de julho 

de 1867, Zalina Rolim veio ao mundo no seio de uma família que muito a influenciou em sua 

trajetória intelectual, o pai, Teve três irmãs: Clementina Rolim de Oliveira Ayres, Cândida 

Rolim, e Isaura Rolim. Casou-se em 12 de março de 1900 com o Ministro do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, Dr. José Xavier de Toledo2. 

A educação de Zalina Rolim ficou por conta de seu pai, como era costume na época. 

 
A ausência de escolas públicas de nível secundário para meninas, no entanto, 

continuou a fazer da educação um privilégio das elites. Em 1882, o ministro 

Rodolfo Dantas, referindo-se ao exemplo das “nações civilizadas”, recomendava 

à Câmara dos Deputados a criação de um sistema de ensino secundário para 

moças. Mas seu projeto não foi adiante. [...] as meninas de classe média e alta que 

viviam na zona rural tinham limitadas oportunidades de adquirir alguma educação 

nos raros internatos existentes no Brasil ou na Europa. A maioria continuava a 

receber uma educação rudimentar em casa. Em razão da precária educação, 

poucas mulheres estavam preparadas para prestar os exames de seleção quando 

as Faculdades de Direito, Medicina, Farmácia e Arquitetura abriram finalmente 

suas portas às mulheres em 1879. (COSTA, 2010, pág. 505) 

 

Zalina Rolim frequentou a escola pública por um ano, porém tudo o que havia aprendido 

com seu pai havia superado a educação escolar, teve como mestre um amigo de seu pai, o Dr. 

João Köpke3. “Todo o demais aprendizado cultural foi feito no próprio lar, como era costume 

no tempo, sob orientação direta do pai” (DANTAS, 1983, p. 26). 

 
[...] o mestre apenas formalizou estes ensinamentos, que já vinham sendo 

ministrados pelo pai da menina.  

O Dr. José Rolim, homem erudito, colocava ao alcance de suas filhas o 

alimento intelectual e espiritual que as pudessem desenvolver plenamente. 

(Piza, 2008, pág 26) 

 

A inclinação literária de Zalina Rolim deu-se desde sua meninice. Leu os românticos e os 

parnasianos. Dentre os autores estrangeiros, leu a obra completa de Victor Hugo, dos nacionais, 
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Gonçalves Dias, Castro Alves, Olavo Bilac, Raimundo Correia, e um pouco de Alberto Oliveira. 

Apreciava Vicente de Carvalho de quem recebia todos os livros autografados, João Luso, enquanto 

morava no Rio também lhe enviava os seus livros. Ao perceber a inclinação poética de Zalina, seu 

pai, homem culto, incentivou a filha e a apresentou a um amigo, o poeta e jornalista Ezequiel Freire. 

Foi por intermédio do poeta que Zalina Rolim conheceu a poeta e jornalista Narcisa Amália. Os 

dois amigos intelectuais abriram as portas da imprensa para Zalina. 

 
O pai, homem culto e esclarecido, encarou com boa-vontade e seriedade, e 

talvez até com desvanecimento, a vocação poética da filha, a ponto de pedir, 

para ela, conselhos literários de Ezequiel Freire – (1850-1891) –, poeta 

fluminense radicado em São Paulo, onde se bacharelou em Direito; fez 

jornalismo; exerceu o cargo de juiz municipal – mesma função de Dr. José 

Rolim de Oliveira Ayres – e se tornou professor, por concurso, da Faculdade 

de Direito. 

Revelou-se, nesta atitude, o Dr. José Rolim de Oliveira Ayres, pessoa de visão 

elevada e superior, pois, inclusive, a vocação literária, nas mulheres, à época, 

provocava ataques e, até, difamação. No entanto, ao em-vez-de dissuadir a 

filha para desistir da Poesia e das veleidades literárias, anima-a, e a dirige para 

orientação de pessoa experimentada na Arte e de sua particular confiança. 

(DANTAS, 1983, pág. 27) 

 

O Jardim da Infância e o Livro das Crianças 

 

O Livro das Crianças é uma obra que foi escrita com o intuito de ser distribuída nas 

escolas públicas do Estado de São Paulo. Projetada por João Köpke e financiada pelo Governo 

Estadual que tinha como governador Bernardino de Campos. O livro foi encomendado em 

1893. Primeiramente Zalina recebeu as pranchas com os desenhos que comporiam o livro, e em 

posse das pranchas ela escreveu suas poesias. “[...] de posse de cópias das pranchas ilustradas 

é que Zalina criou suas poesias destinadas às crianças.” (PIZA, 2008, p. 37). Depois de pronto, 

o livro foi enviado para a cidade de Boston nos Estados Unidos, impresso pela tipografia C. F. 

Hammett & Company, e publicado no Brasil em 1897. Assim, Zalina Rolim publica seu 

segundo livro de poesias, a poetisa pertence ao grupo das precursoras da literatura infantil ao 

lado de Francisca Julia com o Livro da Infância, publicado em 1899, e Presciliana Duarte de 

Almeida com Páginas Infantis, publicado em 1908.  

Zalina Rolim foi convida por João Köpke para escrever o livro, o objetivo do livro era o 

de auxiliar as professoras no ensino aprendizagem da língua materna, e se destinava às crianças 

das escolas públicas do Estado de São Paulo. Toda a estrutura do livro está nas poesias e 

imagens que tratam de valores morais, éticos e de cidadania. Além de ser responsável pelas 

poesias, Zalina Rolim, mesmo não sendo professora formada pela Escola Normal, participou 

da organização do Jardim da Infância e depois da inauguração atuou como professora do Jardim 

da Infância anexo à Escola Normal da Praça.  

A obra retrata a criança em pleno desenvolvimento e está pautada nas teorias pedagógicas 

de Friedrich Fröebel, o alemão foi quem fundou em 28 de julho de 1840, na cidade de Bad 

Blandkenburg, Alemanha, o primeiro Jardim da Infância. Foi um dos pioneiros na investigação 

sobre a infância. Quando começou a investigar a infância, a psicologia ainda não era 

considerada um campo da ciência. O pedagogo via a educação infantil como um jardim, com 

jardineiras que deveriam cuidar da planta dando-lhe todos os nutrientes necessários para crescer 

em um ambiente favorável ao seu pleno desenvolvimento. 
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[...] a infância, assim como uma planta, deveria ser objeto de cuidado 

atencioso: receber água, crescer em solo rico em nutrientes e ter a luz do sol 

na medida certa. O jardim é um lugar onde as plantas não crescem em estado 

totalmente silvestre, totalmente selvagem, é um lugar onde elas recebem os 

cuidados do jardineiro ou da jardineira. Mas o jardineiro sabe que, embora 

tenha por tarefa cuidar para que a planta receba todo o necessário para seu 

crescimento e desenvolvimento, em última instância é o processo natural da 

planta que deverá determinar quais cuidados a ela deverão ser dispensados. 

Certas plantas não crescem bem quando regadas em demasia, já outras 

precisam de muita água; algumas plantas precisam de muito sol, ao passo que 

outras crescem melhor à sombra. O bom jardineiro sabe “ouvir” as 

necessidades de cada planta e respeitar seu processo natural de 

desenvolvimento. (ARCE, 2002, p. 108) 

 

A base da teoria de Fröebel está centrada nos princípios cristãos, formando uma tríade, 

Deus, Natureza e Homem. Para Fröebel a Natureza é como a ligação entre Deus e o Homem. 

 
Também a educação, o ensino, deve dar ao homem a intuição e o 

conhecimento do divino, do espiritual e do eterno que existem na Natureza 

exterior, que constituem a essência desta Natureza e nela se expressam de um 

modo permanente. (FRÖEBEL, 1999, p. 322) 

 

É importante salientar que a criação do Jardim da Infância foi uma estratégia de Fröebel 

para acabar com os asilos infantis. Ele queria criar uma instituição modelo em que as 

professoras pudessem interagir com as crianças por meio das brincadeiras. As professoras, 

conhecidas como jardineiras, compreendem que a criança é vista como uma semente que 

precisa de todos os cuidados necessários para crescer.  

A linguagem também é tema da obra de Fröebel, é por meio da linguagem que o indivíduo 

se estabelece, que se comunica, e os livros têm esse poder de comunicação e expressão. De 

acordo com Chartier (1998), o livro instaura uma “ordem”, ele tem um sentido em seu texto 

que pode ser investido de apropriações. A materialidade física é que torna a obra existente, mas 

não é só o físico que torna o livro uma obra, o narrar e o declamar também dão vida à obra. 

Dessa forma, “compreender os princípios que governam a ‘ordem do discurso’ pressupõe 

decifrar, com todo rigor, aqueles outros que fundamentam os processos de produção, de 

comunicação e de recepção dos livros [...]” (CHARTIER, 1998, p. 8). 

Para Chartier (1998, p. 13) o texto é estável, porém suas formas produzem sentidos, e 

dessa forma passa a se investir de significados “e de um status inédito, tão logo se modifiquem 

os dispositivos que convidam à sua interpretação”. 

 
Deve-se levar em conta, também, que a leitura é sempre uma prática encantada 

em gestos, em espaços, em hábitos [...]. Aqueles que são capazes de ler textos 

não o fazem da mesma maneira, e há uma grande diferença entre os letrados 

talentosos e os leitores menos hábeis, obrigados a oralizar o que lêem para 

poder compreender, ou que só se sentem à vontade com algumas formas 

textuais ou tipográficas. (CHARTIER, 1998, p. 13) 
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Figura 1: Capa do livro das crianças: Fonte: <https://reheg.fe.ufg.br/n/30886-acervo-documental-da-reheg>. 

 

A criança é representada como um ser em desenvolvimento que precisa ter o seu caráter 

moldado, no contexto em que Zalina está inserida, essa criança deve ser moldada pela escola, 

e isso é bem nítido em toda a sua obra que tem influência de Fröebel. Por meio das imagens, 

Zalina constrói sua poesia com ensinamentos morais, éticos e de cidadania. Os temas mais 

recorrentes são: Paciência, Amizade, Amor, Respeito aos animais e à natureza, Conhecimento 

e amor à pátria, Importância do trabalho, Respeito aos pais – Família, Solidariedade, Religião 

– Cristã, Tempo, Medo, Preguiça. Durante o Império, era recorrente que as famílias nobres 

tivessem serviçais e escravos, assim, com abolição da escravidão e com um novo formato 

político que revigorava no Brasil, a República, era preciso ensinar as crianças sobre a 

importância do trabalho. Um exemplo está na poesia O trabalho. 

 
[...] 

O trabalho revigora; 

Eu gozo, quando moirejo; 

A fina aragem, que os vergéis explora, 

Tem a doçura mágica de um beijo. 

[...] 

E sinto um gozo profundo, 

- Que é a minha esplêndida messe, 

Ao saber que sou útil neste mundo, 

E alguém da minha proteção carece. 

 

O excerto da poesia de Zalina mostra para a criança a importância do trabalho, que ele 

revigora, que traz alegria e faz com que nos sintamos úteis, o trabalho é apontado como uma 

coisa boa, em outras poesias diz que é preciso trabalhar para cuidar dos pais. O trabalho produz 

riqueza, e com ele a criança pode ajudar a família. 

 

https://reheg.fe.ufg.br/n/30886-acervo-documental-da-reheg
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Figura 2: Página 12 e 15 do livro. Fonte: <https://reheg.fe.ufg.br/n/30886-acervo-documental-da-reheg>. 

 

 

Figura 3 - Página 16 e 17 do livro. Fonte: <https://reheg.fe.ufg.br/n/30886-acervo-documental-da-reheg>. 

 

Embora esteja faltando uma página do livro que deveria mostrar uma menina segurando 

uma boneca com um guarda sol, podemos compreender pela poesia, que o ensinamento está 

pautado nas questões familiares, em que a menina, desde sua mais tenra idade, já compreende 

que a mãe precisa cuidar de seus filhos, como por exemplo, levá-los para tomar sol, mas, que é 

preciso tomar cuidado, pois há um perigo em expor a criança diretamente ao sol, é preciso 

https://reheg.fe.ufg.br/n/30886-acervo-documental-da-reheg
https://reheg.fe.ufg.br/n/30886-acervo-documental-da-reheg
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utilizar uma sombrinha, o cuidado e o carinho que a criança demonstra pela boneca, é o de uma 

mãe por seus filhos. A ideia de que a menina deve ser educada para ser uma boa mãe e saber 

cuidar da casa ainda é tema recorrente nos primeiros anos da República, mesmo oferecendo 

mais oportunidades de estudo e de trabalho do que era no Brasil Império. 

Com suas significações, o livro escrito por Zalina Rolim sendo uma das obras pioneiras 

para a literatura infantil no Brasil ganhou destaque e recebeu elogios merecidamente, Gabriel 

Prestes no prefácio do livro disse: 

 
[...] O "Livro das Crianças" vai ser de inapreciável valor para o ensino de 

nossas escolas. É mais do que um simples livro de leitura, é um modelo 

sugestivo para o ensino da linguagem oral e escrita. 

Para bem falar e escrever é preciso bem observar e conceber, pois que, da 

precisão das idéias adquiridas, é que resulta a clareza e propriedade da 

expressão. Os assuntos devem, portanto, ser bastante simples e atraentes, para 

que a observação se faça espontânea e sem esforço. 

Foi este o princípio a que se subordinou o plano desta obra, que foi traçado 

pelo professor dr. João Köpke. 

O livro de d. Zalina pode servir de texto a múltiplos exercícios de linguagem. 

[...] 

Se, em uma frase apenas fosse possível resumir este prefácio, eu diria que o 

valor deste trabalho vai além do que indica o seu título: não é apenas um 

"Livro das Crianças", é também um livro para crianças e, mais do que isso, é 

um livro para os bons mestres. (PRESTES. Prefácio. In: Rolim, 1986, p. 4) 

 

Sendo um livro para crianças, Zalina cumpre com a proposta do Jardim da Infância e 

deixa sua marca na literatura brasileira, assim, sua obra não se esgota nesse artigo que faz parte 

de um estudo mais aprofundado sobre o tema. 
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PIBID E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS SABERES NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Jaqueline Ramalho Nogueira Santos1 

Gilson Silva-Filho2 

 

Introdução 

 

A alfabetização científica, de cada área do conhecimento, desenvolve no aluno a 

capacidade de organizar os pensamentos de maneira lógica e auxilia na construção de uma 

consciência mais crítica em relação ao mundo que o cerca. O PIBID – Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência tem oportunizado esse aprendizado, bem como, promovido a 

ajuda ao bolsista a exercer a cidadania e desenvolver a reflexão crítica que, são fatores 

necessários à metodologia dinâmica nas escolas, prática e contextualizada o que contribui para 

um caráter construtor de conhecimento e de práticas pedagógicas para o futuro profissional.  

O PIBID desenvolvido pelos alunos bolsistas nas diferentes áreas dos subprojetos: 

Ciências Biológicas, Educação Física, História, Interdisciplinar, Letras Português, Letras 

Inglês, Matemática, Pedagogia e Química dos cursos das Licenciaturas do Centro Universitário 

São Camilo - ES é desenvolvido a partir do pressuposto que um dos objetivos da escola básica 

é a formação para a cidadania. Nesse sentido, busca proporcionar ao indivíduo condições de 

conhecer, vivenciar, interpretar e ressignificar os conhecimentos adquiridos.  

Fica evidenciado que ao utilizar-se de leituras diferenciadas de mundo de forma criativa 

e reflexiva no ambiente escolar, contribui-se para tornar esse espaço de vivências prazerosas. 

Acredita-se que a iniciação dos licenciandos na escola torna-se relevante como 

fundamento da prática nos saberes da docência, os quais, em diálogo com os desafios do 

cotidiano, sustentam e possibilitam o desenvolvimento da identidade de um profissional 

reflexivo e pesquisador, ao articular contextos mais amplos, por exemplo, o ensino como prática 

social. Dessa forma, as IES parceiras do PIBID terão que revisitar suas estruturas curriculares 

e as metodologias aplicadas atualmente, tanto para a formação inicial, quanto para a formação 

continuada dos professores.  

 

O PIBID na formação docente 

 

O exercício da profissão docente tem exigido cada vez mais competências teóricas, 

técnicas e práticas para uma prática pedagógica eficaz, interdisciplinar de forma que oportunize 

a compreensão crítica do papel do professor e do papel social da escola nesta sociedade, 

primando pela articulação teoria e prática no sentido espiral, em que o acadêmico e o professor 

da Educação Básica tenham a oportunidade de fazer a transposição didática para uma situação 

real de aprendizagem. 

De acordo com Zeichner (2010) e Canário (2000) a falta de articulação teoria-prática é o 

ponto menos privilegiado da organização curricular e defendem como argumentação, que os 

professores aprendem a profissão na escola e que o mais importante na formação consiste em 

“aprender a aprender”. Nóvoa (2009), por sua vez, afirma que a formação de professores é 

construída dentro da profissão, e não nas salas de aula, o que atribui, necessariamente, um papel 

                                                           
1 Coordenadora do Curso de História e Letras do Centro Universitário São Camilo-ES, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito 

Santo. Coordenadora de Gestão em Processos Educacionais do PIBID. E-mail: jaquelineramalhosantos@gmail.com.br. 
2 Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento, Coordenadora de Gestão em Processos Educacionais do PIBID e 

Professor do Colegiado de Ciências Biológicas do Centro Universitário São Camilo-ES. Cachoeiro de Itapemirim, 

Espírito Santo. E-mail: silva.filho.gilson@gmail.com. 
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formativo às escolas básicas, lócus de atuação dos professores, aspecto este que subjaz a 

proposta do PIBID. Nóvoa (2009), afirma ainda que:  

 
É preciso passar a formação de professores para dentro da profissão... 

necessidade de os professores terem um lugar predominante na formação dos 

seus colegas. Não haverá nenhuma mudança significativa se a “comunidade 

dos formadores de professores” e a “comunidade de professores” não se 

tornarem mais permeáveis e imbricadas.(NÓVOA, 2009, p. 17) 

 

Seber (2000) e Rego (2000) mostram a concepção de teóricos como Piaget e Vygostky, 

que destacam que o conhecimento acontece na interação constante entre o aluno e o objeto a 

ser conhecido, tendo o educador como mediador do processo. A escola é o espaço em que essa 

interação possa ser consolidada. Esse indicativo nos mostra que ao repensar novas práticas 

estaremos oportunizando o fortalecimento das relações entre alunos e professores. Assim, 

pensamos com Maturana (2009, p. 23), “o amor é a emoção que fundamenta o social. Sem a 

aceitação do outro na convivência, não há fenômeno social”. 

O PIBID contribui não só para o graduando como também para os professores e alunos 

da educação básica. Para os graduandos tem-se a oportunidade de elaborar e aplicar diferentes 

projetos pedagógicos, o que possibilita o desenvolvimento de um trabalho didático- pedagógico 

de forma a articular teoria com a prática, favorecendo no processo de formação, bem como, o 

desenvolvimento de estudos e discussões dos fazeres docentes, contemplando a tríade ensino, 

pesquisa e extensão. Já para os professores das escolas parceiras, estes, terão contato como 

novas metodologias de trabalho em sala de aula. Enquanto para os alunos, a utilização de novas 

estratégias de ensino também favorece o processo de aprendizagem. 

 

Ressignificando o fazer docente: o aluno protagonista da sua formação 

 

O trabalho desenvolvido pelo Pibid tem promovido discussão da formação inicial e 

continuada com atividades organizadas e desenvolvidas pelos acadêmicos e professores 

institucionais coordenadores das áreas por meio da interação e colaboração mútua, visando a 

melhoria do processo de aprendizagem. Certeau (2009, p. 16) apresenta a necessidade de 

esboçar uma teoria das práticas cotidianas para extrair do seu ruído maneiras de fazer que 

majoritariamente na vida social, não aparecem muitas vezes senão a título de resistências. 

Diante dessa nova realidade, é fundamental que as instituições públicas e privadas 

investissem na formação de professores, e discutindo a complexidade dos saberes mobilizados 

no cotidiano da sala de aula.  

 
Tornou-se lugar-comum afirmar que a formação do professor se ao longo de 

toda sua vida pessoal e profissional, nos diversos tempos e espaços 

socioeducativos. Entretanto é, sobretudo na formação inicial, nos cursos 

superiores de graduação, que os saberes históricos e pedagógicos são 

mobilizados, problematizados e incorporados à experiência de construção do 

saber docente. Fonseca (2003, p. 60) 

 

Há que se ter, então, uma preocupação ainda maior com a formação dos profissionais que, 

inseridos no cotidiano da sala de aula, tenham a capacidade de lidar com as novas problemáticas 

e novas tecnologias à disposição da educação, que se perceba membro de uma comunidade 

global, multifacetada, complexa e que transfira da teoria para a prática os saberes construídos 

ao longo da graduação.  
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A didática atual tem se nutrido dessas investigações em busca de novos 

aportes teóricos para atender a necessidades educativas presentes, 

especialmente as relacionadas com a formação de professores, considerando-

se que a escola básica continua sendo um dos lugares de mediação cultural 

para a escolarização. As mudanças nas formas de aprender afetam as formas 

de ensinar, em vista da subordinação das práticas de ensino à atividade de 

aprendizagem e às ações do aprender e do pensar. Libâneo (2002, p. 115) 

 

Diante dessa realidade, o Governo Federal instituiu no ano de 2010, através do Decreto 

de Lei nº 7.219, de 24/06/2012, o Pibid (Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência), como uma iniciativa de aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores 

para a Educação Básica. No ano letivo de 2015, o PIBID/São Camilo atendeu a vinte e duas 

escolas da Rede de Educação Básica da região Sul do estado do Espírito Santo. Nesse período 

as nove áreas do conhecimento desenvolveram 522 ações nos espaços escolares, conforme 

quadro. 

 

Subáreas do conhecimento Atividades 

Ciências Biológicas 61 

Educação Física 21 

Interdisciplinar 57 

História 97 

Inglês 88 

Língua Portuguesa 59 

Matemática 44 

Química 25 

Pedagogia 70 

Total: 09 522 

Quadro1: Número de atividades desenvolvidas pelas subáreas do conhecimento no ano de 2015 

 

Segundo os coordenadores de área, ao analisarem os dados do quadro, a vivência dos 

discentes nas escolas tem permitido a experiência de atuar diretamente como mediador nas mais 

variadas situações do ambiente escolar. Muitos bolsistas viram a necessidade de alterar os seus 

projetos para adequar-se às necessidades reais de sua escola. Os coordenadores da subárea de 

História afirmam que os graduandos têm percebido que a Escola é feita de pessoas de verdade 

e que a cada dia é preciso rever, cativar, mediar, convencer, planejar, avaliar e replanejar. 

Os coordenadores da subárea de Inglês destacam que o processo de ensino e 

aprendizagem de língua inglesa na escola pública encontra-se crivado de crenças negativas que 

podem prejudicar e negar o direito de todo cidadão a aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Para eles, Infelizmente, muitos alunos de licenciatura em Letras (Inglês) chegam ao curso com 

essa visão, o que pode comprometer sua futura identidade profissional e principalmente impedir 

que queiram lecionar nesse contexto, preferindo antes os cursos livres de inglês, que segundo 

eles, lhes dão mais prestígio, e oferecem recursos e turmas menores.  

Para os coordenadores da subárea de Letras Língua Portuguesa a prática pedagógica 

proporcionada pelo Pibid é uma importante experiência, momento adequado para se por em 
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prática os conhecimentos adquiridos durante a graduação, analisar situações, desenvolver 

teorias, aprimorar e trocar experiências e assim dinamizar alguns processos pedagógicos. 

O coordenador da subárea de química destaca o desafio do trabalho com a disciplina, pois 

há uma insatisfação muito grande por parte dos professores, e alunos pelo tradicionalismo no 

ensino e aprendizagem. O Pibid veio para dinamizar o aprendizado e não apenas a 

memorização. Assim, o subprojeto de Química do PIBID/CUSC-ES Tem proporcionado o 

crescimento dos alunos, constituindo um verdadeiro processo de formação docente, pois estes 

têm sido provocados à tomada de decisões constantemente, no convívio das adversidades 

proporcionadas no universo escolar, vivendo a educação básica. Nas escolas participantes 

contribuiu-se com a introdução de práticas pedagógicas inovadoras, envolvimento da 

comunidade escolar e os integrantes do PIBID na discussão e planejamento das atividades, o 

compartilhamento de experiências pedagógicas, a apresentação de desafios da prática docente. 

Esse paradigma não é diferente para os professores de Matemática. Para os coordenadores 

da subárea de Matemática, atualmente tem-se deparado com um ensino de matemática 

descontextualizado da realidade, tornando os conteúdos matemáticos lineares e fragmentados, 

interferindo diretamente na compreensão matemática. Diante dessa realidade, Os impactos das 

ações/atividades são relevantes, aplicação de suas habilidades e entusiasmo em colocar em 

prática ações pedagógicas. 

Para os coordenadores da subárea de Educação Física, a experiência proporcionou uma 

efetiva reflexão sobre a prática docente, percebendo a necessidade de articular os eixos 

teoria/prática com a realidade contextual, foi possível desenvolver metodologias que 

possibilitem a aprendizagem e o envolvimento das crianças, contribuindo para melhoria da 

qualidade da Educação Básica. 

Enquanto para os coordenadores da subárea de Biologia, o PIBID se insere em um 

contexto de alfabetização científica, que procura desenvolver no aluno a capacidade de 

organizar os pensamentos de maneira lógica e auxiliar na construção de uma consciência mais 

crítica em relação ao mundo que o cerca. Oportuniza o aprendizado, ajuda o bolsista a exercer 

a cidadania e desenvolver a reflexão crítica. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) dão 

ênfase a interdisciplinaridade e à contextualização dos conhecimentos com o mundo real, tendo 

lugar de destaque nas reflexões teórico-práticas nas várias esferas educacionais. 

Os coordenadores da subárea de Pedagogia destacam que em relação à formação de 

professores envolvidos no projeto, percebe-se que, por enfocar a relação teoria e prática, o 

PIBID favorece um olhar mais científico sobre a docência, propiciando aos alunos a utilização 

dos métodos científicos de análise, problematização, busca de soluções e produção. Além de 

promover à Universidade uma visão mais real da escola, trazida pelos pibidianos, o que leva a 

IES a re-estruturar desde seu currículo até suas metodologias, visando formar um docente com 

características essenciais para o século XXI.  

Os coordenadores da subárea Interdisciplinar, por sua vez, destacam o projeto além de 

atender a proposta da Lei 10.639/03 que estabelece como obrigatório o ensino da cultura e a 

história afrobrasileira em escolas da Educação básica, busca refletir sobre o papel do negro na 

sociedade atual. 

 

Considerações 

 

Muitas são as contribuições do PIBID/CUSC-ES para o aprofundamento das questões 

científicas e sociais pertinentes aos cursos de Licenciatura e, principalmente quanto à formação 

docente, uma vez que, percebe-se a importância de se repensar a práxis pedagógica, pois são 

inúmeros os desafios enfrentados pelos acadêmicos e professores para que consigam se tornar 
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um bom profissional. Desafios que vão desde domínio dos conteúdos, de novas tecnologias, 

prática na sala de aula, criatividade dentre outros, contribuindo para uma re-significação da 

mesma nas escolas e por outro lado oportuniza as Instituições reavaliar seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP) para ultrapassar as barreiras, enfrentar os desafios, e ser articuladores e 

mediadores do processo ensino-aprendizagem nos espaços que ocupam.  

Dessa forma, compreende-se que os benefícios são tanto para a universidade que cumpri 

o seu papel de agente de transformação social quanto para a escola que serve como um ambiente 

de formação para a cidadania. Essa parceria preenche uma lacuna que separa a universidade da 

realidade escolar do ensino básico, pois eram formados professores que tinham um contato 

mínimo através dos estágios, que são insuficientes para contextualizar os alunos quanto a 

realidade prática escolar. Espera-se que esse incentivo favoreça todo o processo de formação 

de professores atendido pelo PIBID.  
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EXPERIÊNCIAS DE LEITURA DE ADOLESCENTES LEITORES EM 

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: O GÊNERO CARTA 

COMO ESPAÇO DA SUBJETIVIDADE 

 

Leandro Alves dos Santos1 

Amelia Escotto do Amaral Ribeiro2 

 

Aos adolescentes autores de atos infracionais em cumprimento de medida 

socioeducativas são garantidos por lei a proteção integral dos seus direitos, conforme o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE - Lei 12.594/12). Contudo, o tratamento 

legal dispensado à criança e ao adolescente caminha a passos largos de se traduzir em 

instrumentos de defesa e promoção de seus direitos. 

Diante desse contexto, é comum pensar que os espaços de cumprimento de medida 

socioeducativa de privação de liberdade, são espaços que funcionam ou devem funcionar com 

um caráter meramente punitivo, onde a privação de liberdade está diretamente associada à 

privação de educação, saúde, entre outros direitos (COSTA, 2004). 

Deste modo, desconstruir referida associação significa desconstruir também valores e 

discursos pejorativos sobre o adolescente autor de ato infracional que o planificam na condição 

de infratores. Perceber o adolescente como sujeito de direitos, significa pensar esse ambiente 

como um ambiente que contribua para a construção e valorização das subjetividades. Nesse 

sentido, as práticas e experiências de leitura podem ter um papel fundamental nessa promoção 

(JULIÃO, 2014). 

Tendo como objeto de estudo as experiências de leitura em ambientes de privação de 

liberdade, o presente estudo buscou investigar a prática de leitura dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação, os contextos em que se inserem e os 

seus significados.  

Toma-se como universo da pesquisa um grupo de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa em uma das unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

do Estado do Rio de Janeiro. A fim de se obter uma amostra, foi realizada uma pesquisa inicial 

junto às equipes técnicas de referência dos adolescentes cujo objetivo foi mapear os 

adolescentes que tem a leitura como prática no cumprimento de medida de internação, excluída 

a prática da leitura no ambiente escolar. A partir do levantamento, foram selecionados seis 

adolescentes, um de cada equipe de referência, identificados como AD1, AD2, AD3, AD4, 

AD5 e AD6, respectivamente.  

A etapa inicial da investigação contou como aporte metodológico para a coleta de dados, a 

entrevista semiestruturada, por se tratar de um instrumento que, para além de um roteiro inicial, 

permite a inclusão de questões inerentes às circunstâncias momentâneas da entrevista. Deste modo, 

a partir de um roteiro inicial, as respostas dos informantes dariam frutos a novos questionamentos 

e, consequentemente a novas hipóteses sobre o tema da pesquisa (MANZINI, 1990). 

Em decorrência dos dados obtidos com a primeira etapa que revelou que a prática de 

leitura de cartas é a mais comum entre os adolescentes leitores em privação de liberdade 

entrevistados, seguiu-se com a análise documental de cartas recebidas pelos adolescentes 

leitores, sob a perspectiva qualitativa de análise e tratamento dos dados.  

Inicialmente, enfocam-se os conceitos de prática e de experiência de leitura, tomando 

como aporte teórico as contribuições de YUNES (2003), LARROSA (1996), CHARTIER 
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(1996), entre outros autores. Em seguida, apresentam-se e discutem-se os resultados 

encontrados por essa investigação.  

 

Leitura: da prática à experiência 

  

A relação da humanidade com a leitura e a escrita tem uma longa trajetória permeada por 

transformações em que ler adquire significados distintos para cada sociedade e período 

histórico. Dos primeiros manuscritos sumérios às inovações tecnológicas do atual século, a 

humanidade demonstrou estar preocupada em tonar o acesso à leitura mais confortável. Assim 

como os suportes de leitura se modificaram ao longo dos séculos, as práticas de leitura também 

se diversificaram (FICHER, 2006). 

A contemporaneidade protagoniza novas formas de leitura, através de suporte que vão 

para além do livro impresso. Chartier (1999) aponta que o computador tem motivado mudanças 

no modo de ler e nas práticas de leitura: 

 
A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma estrutura 

do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se defrontava o leitor do 

livro em rolo da antiguidade ou o leitor medieval, moderno e contemporâneo do 

livro manuscrito ou impresso, onde o texto é organizado a partir de sua estrutura 

em cadernos, folhas e páginas. [...] o texto que ele carrega, a possibilidade para o 

leitor de embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na mesma 

memória eletrônica: todos esses traços indicam que a revolução do livro 

eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim 

como nas maneiras de ler. (CHARTIER, 1999, p. 12-13) 

 

Referidas mudanças não significam, necessariamente, uma modificação irreversível no 

modus operandis da prática de leitura. Dentro da concepção chartieriana, o leitor 

contemporâneo traz em si características do leitor da Antiguidade e da Idade Média, por 

exemplo. Nesse sentido, pode-se considerar que tanto a leitura como o ato de ler são processos 

dinâmicos, criativos em que cada leitor, dentro dos limites e possibilidades de sua época, atribui 

sentidos ao modo de ler, que perpassaram pela invenção de novas atitudes, resgate de umas e/ou 

extinção de outras.  

Pensar na dinamicidade da leitura e do ato de ler significa pensar que esses são processos 

que podem estar para além de um ato mecânico, superficial. Ao ler atribuem-se significados 

que correspondem às experiências vividas. Dessa forma, a leitura é algo individual, privado e 

subjetivo. Cada indivíduo é marcado ou não por experiências que potencializam a construção 

de significados no ato de ler 

Assim, ler possui um sentido novo e diferente para cada leitor, em cada espaço e em cada 

momento. “[...] a leitura é um trabalho com e sobre a linguagem, com e sobre o sentido, que 

conduz à transformação de nossa maneira de ser no mundo e, com ela, do mundo mesmo.” 

(LARROSA, 1996, p. 53). 

Pensar na leitura no âmbito da experiência significa ponderar que a subjetividade, o tempo 

e o contexto são fatores intrínsecos à experiência. De acordo com Yunes (2003), é na 

subjetividade que se encontram as experiências de leitura, que se caracteriza quando:  

 
O leitor se deixa tocar e realiza de maneira, primeiro, desconstrutora, depois 

constitutiva, seu enlace com a linguagem, com o que está antes e depois dela como 

expressão e forma –sensações e percepções inominadas ‒, a leitura torna-se 
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experiência da gratuidade do verbo e opera de modo contínuo e não-consciente 

no fortalecimento da subjetividade e da ação crítica. (YUNES, 2003, p. 15) 

 

Desse modo, a subjetividade ao ler não permeia apenas o que se lê, mas está relacionada 

ao como se lê e ao como acontece a leitura através do que foi lido. E as marcas deixadas pelo 

leitor durante a leitura podem revelar a subjetividade de cada leitura para cada leitor. “Quem lê 

o faz com toda sua carga pessoal de vida e experiência, consciente ou não dela, e atribui ao lido 

as marcas pessoais de memória, intelectual e emocional. ” (YUNES, 2003, p. 10).  

Larrosa (1996) sinaliza que há outro elemento chave que contribui para que a leitura se 

configure numa experiência: o desejo. Assim, a leitura que não for motivada pelo desejo pode 

se tornar meramente informativa, que não toca e marca a ponto de se configurar em uma 

experiência de leitura. O desejo se apresenta, então, como elemento impulsionador da 

transformação. Assim,  

 
Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma (ou nos de-forma, ou 

nos trans-forma), como algo que nos constitui ou nos põe em questão naquilo 

que somos. A leitura, portanto, não é só um passatempo, um mecanismo de 

evasão do mundo real e do eu real. E também não se reduz a um meio para 

adquirir conhecimentos. (LARROSA, 1996, p. 16) 

 

Logo, se essa leitura marca e instiga é porque ela está vinculada a uma experiência 

particular, subjetiva, que foi constituída no vivido e que pode vir a se configurar em 

experiência(s) de leitura, uma vez que o leitor leu, atribuiu sentido, foi tocado, inquietou-se e 

transformou a leitura em experiência. 

Contudo, nem sempre uma prática de leitura se traduz numa experiência de leitura. 

Larrosa (1996) sinaliza que a experiência de leitura ocorre em espaços, contextos e momentos 

adequados. Assim,  

 
A atividade da leitura é às vezes experiência e às vezes não. Porque ainda que 

a atividade da leitura seja algo que fazemos regular e rotineiramente, a 

experiência da leitura é um acontecimento que tem lugar em raras ocasiões. E 

sabemos que o acontecimento escapa à ordem das causas e dos efeitos [...] só 

quando conflui o texto adequado, o momento adequado, a sensibilidade 

adequada, a leitura é experiência. (LARROSA, 1996, p. 28-29) 

 

Deste modo, a experiência de leitura se traduz num evento, cuja natureza não lhe permite 

que seja antecipada, nem prevista ou necessariamente provocada.  

 

O resgate do gênero carta como prática e experiência de leitura de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa 
 

A análise dos dados obtidos pela entrevista com os adolescentes permitiu revelar que eles 

não tinham a leitura como prática em seu cotidiano antes de serem institucionalizados. Em 

cumprimento de medida, os adolescentes entrevistados apontaram como práticas a leitura de 

gibis, livros e cartas trazidas por amigos e familiares, durante a visitação aos finais de semana.  

Os motivos pelos quais os adolescentes entrevistados apresentam as referidas práticas de 

leitura foram analisados, sistematizados e estão ilustrados no quadro a seguir:  
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 AD 1 AD 2 AD 3 AD 4 AD 5 AD 6 

G
ib

is
 

Auxílio na 

reavaliação da 

medida. 

 

Linguagem 

simples. 

Não lê gibis. 

Auxílio na 

reavaliação da 

medida.. 

Auxílio na 

reavaliação da 

medida. 

 

Distração. 

Linguagem 

simples. 

 

Diversão. 

Não lê gibis. 

L
iv

ro
s 

Auxílio na 

reavaliação da 

medida. 

Auxílio na 

reavaliação da 

medida. 

 

Distração. 

 

 

Não lê livros. Não lê livros. Não lê livros. 

Auxílio na 

reavaliação da 

medida. 

C
ar

ta
s 

Condição do 

cumprimento 

da medida. 

Incentivo para 

o cumprimento 

de medida. 

Condição do 

cumprimento 

da medida. 

Condição do 

cumprimento 

da medida. 

Incentivo para 

o cumprimento 

de medida. 

Condição do 

cumprimento 

da medida. 

Quadro 1 – Síntese dos motivos apresentados por adolescentes em contexto de privação de liberdade para a 

prática da leitura de gibis, livros e cartas. Fonte: o autor, 2016. 

 

De acordo com o Quadro 1, a leitura de cartas apresenta-se, majoritariamente, motivada 

por uma espécie de condição de cumprimento de medida, norteada pela ideia de que essa prática 

de leitura seria inerente à privação de liberdade. A leitura de cartas pessoais, prática em desuso 

na sociedade contemporânea, aparece estar atrelada à condição de adolescente infrator, na 

medida em que se relaciona estritamente a dimensão do cumprimento da medida de internação. 

É interessante notar, que a ausência da possibilidade de comunicação através de outros meios, 

como telefone e internet não foi apresentada pelos adolescentes entrevistados como uma 

justificativa ao resgate do texto epistolar. Nesse sentido, apesar de leitores contemporâneos, os 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa resgatam traços de práticas de leitura 

de épocas anteriores, atribuindo-lhes novos sentidos (CHARTIER, 1999).  

Se, por um lado, o resgate da leitura epistolar, como prática em ambiente de privação de 

liberdade parece reforçar a condição de infrator; por outro, pode se traduzir numa experiência 

de leitura, na medida em que faz emergir elementos que potencializam dimensão individual, 

privada e subjetiva. Referidas dimensões são apontadas por Larrosa (1996) como fundamentais 

no ato de ler.  

A análise documental de cartas recebidas pelos adolescentes entrevistados permitiu 

revelar, a partir das mensagens contidas nos textos, elementos que resgatam as singularidades 

dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Dentre os principais assuntos 

tratados nas cartas analisadas, destacam-se: namoro, amizade, lembranças de momentos 

anteriores a internação, projetos pós-internação, conquistas familiares e mensagens religiosas.  

Referidos assuntos destacam aspectos que tem relação direta com sua trajetória de vida, 

lembranças do que foi vivido ou do que está por vir. Além de destacar as relações afetivas que 

os adolescentes estabelecem com seus pares, seja com familiares, amigos ou namorada. Deste 

modo, a leitura das referidas cartas está permeada de elementos que reforçam a sua 

subjetividade num contexto de privação de liberdade e no tempo de cumprimento de medida 
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socioeducativa. Como destaca Yunes (2003), a subjetividade, o tempo e o contexto são fatores 

intrínsecos à experiência.  

Resgatando os dados obtidos pelas entrevistas, é possível observar nos relatos dos 

adolescentes elementos que ratificam de que a prática da leitura de cartas de familiares, 

namorada e amigos toma uma dimensão de experiência, permeada pelo desejo. A leitura de 

cartas transcende da esfera meramente informativa do mundo exterior para se traduzir em 

experiência, na medida em que, todos os adolescentes entrevistados sinalizam que referida 

prática é fundamental para pensar em si mesmo, na sua trajetória, na relação que estabelece 

com as pessoas e nas perspectivas pós-cumprimento de medida. Deste modo, como aponta 

Larrosa (1996), a leitura que não for motivada pelo desejo não toca e tampouco marca o sujeito 

leitor, o desejo se torna elemento chave para que a leitura se configure como experiência.  

 

Considerações finais  

 

Os dados sinalizam que o resgate do gênero carta como prática de leitura no ambiente da 

internação parece se traduzir numa experiência de construção de subjetividade. Ao mesmo 

tempo em que o resgate da leitura epistolar reforça sua condição de infrator, por funcionar como 

uma espécie de prática de leitura inerente ao contexto da internação, as mensagens contidas nas 

cartas parecem resgatar a percepção de que são adolescentes, com suas singularidades. Nesse 

sentido, nos relatos dos adolescentes leitores é possível identificar elementos que sugerem que 

a leitura transcende a prática e se torna experiência, na medida em que toca a subjetividade dos 

sujeitos, marca e os constitui.  
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“FELIZ DO HOMEM QUE SE CRIA NUMA CASA CHEIA DE LIVROS”: 

APONTAMENTOS SOBRE A LEITURA NA REVISTA PAIS & FILHOS 

(1968-1980) 

 

Liana Pereira Borba dos Santos1 

 

A revista mensal Pais & Filhos, cujo slogan de lançamento a caracterizava como “a 

revista da família moderna”, foi lançada em setembro de 1968 pela Bloch Editores S.  A., 

com a proposta de discutir aspectos relacionados à família, sexualidade, comportamento, 

saúde e educação, tratando-se como uma das publicações periódicas de maior longevidade 

do mercado brasileiro (MIRA, 2001). Buscou-se compreender como Pais & Filhos 

contribuiu para a construção de representações de leitura e de infância leitora no período de 

1968 a 1980, a partir do exame de 26 exemplares consultados na Fundação Bibl ioteca 

Nacional. Como a leitura era abordada em suas páginas? Quais publicações foram sugeridas 

aos leitores do periódico? 

Refletir sobre tais questões permite um olhar sobre práticas educativas e representações 

de leitura empreendidas em espaços para além do âmbito escolar, como indica o trecho a seguir.  

 
Feliz do homem que nasce e se cria numa casa cheia de livros. Nasci e fui 

criado em casa de um tio-avô, jornalista, que fazia questão de se manter 

atualizado com os lançamentos literários. Desse modo, pude alternar a 

leitura do Tico-Tico (único gibi do meu tempo de criança) com os grandes 

nomes que então despontavam: Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, 

Rachel de Queiroz, Jorge Amado. (MIRANDA, M. In: Pais & Filhos, n. 1, 

setembro de 1968, p. 102). 

 

O universo da leitura esteve presente nas páginas de Pais & Filhos desde o seu número 

inaugural. O artigo “Livros Proibidos” apresentou interessante relato sobre práticas de leitura 

vivenciadas na infância, em que um homem fala da educação dos filhos em uma perspectiva 

mais liberal, o que parece indicar a ausência de tabus ou restrições à curiosidade infantil. 

Miranda ressaltou a importância de “educar os filhos para a vida. A boa literatura, a literatura 

honesta, pode ser uma excelente escola de vida” (Idem, p. 101). Tal constatação colabora com 

a discussão de que, historicamente, as indicações de livros para crianças foram orientadas por 

critérios de qualidade definidos por adultos, em grande medida especialistas2. 

No artigo, constatou-se que o livro e a leitura são associados às aprendizagens construídas 

no ambiente escolar, enquanto que as experiências cotidianas e práticas foram colocadas no 

âmbito de uma dita “escola da vida”. Foi recomendado, então, que os pais modernos soubessem 

articular os dois blocos de ensinamentos. 

O artigo “Posição de leitura” abordou a posição corporal neste momento. Contou com 

redação de Glorinha Chaves de Melo e consultoria de: Samuel Cuklermam e Líbero Rossi, 

oftalmologistas; Laura Sandroni, então diretora da Fundação Nacional do Livro Infantil; Leny 

Werneck Dornelles e Ruth Vilella, pedagogas. 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, junto à 

Linha de Pesquisa Instituições, Práticas Educativas e História, membro do Grupo de Pesquisa Infância, Juventude, 

Leitura, Escrita e Educação/CNPQ, e professora efetiva de Educação Infantil do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil. E-mail: lianaborba@gmail.com. 
2 Peter Hunt sinaliza a necessidade de exame dos juízos e padrões estabelecidos como bons livros. Para ele, “há 

uma tensão entre o que é bom em abstrato, o que é bom para a criança em termos sociais, intelectuais e 

educacionais, e o que nós, real, honesta e reservadamente achamos ser um bom livro” (HUNT, 2010, p. 39). 
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Muitas vezes, preocupados com a visão e a postura das crianças, os pais 

exigem que seus filhos só leiam com o livro sobre a mesa, sentados na posição 

convencional, que consideram correta. É evidente que os pais estão certos, 

quando se preocupam com estas coisas. Mas estão absolutamente errados 

quando começam agindo dessa forma, a tirar o interesse da criança pelos 

livros. Aqui, nós ensinamos a posição correta para a leitura. E mais: 

mostramos quanto é importante desenvolver na criança o hábito de ler. 

(MELO, G. In: Pais & Filhos, n. 7, mar. 1975, p. 62). 

 

O artigo problematizou o fato de ainda ser imposto à criança uma posição de leitura 

padrão, sob o pretexto de adquirir doenças. Por outro lado, identificou-se uma perspectiva 

didatizante da revista, quando se colocou como capaz de ensinar a “posição correta” e reforçou 

a importância do desenvolvimento de hábito de ler, tendo como ponto de ancoragem uma série 

de consultores especializados no campo médico e pedagógico. Sugeriu-se, ao longo do artigo, 

que o melhor rendimento da leitura seria conquistado por um maior conforto e descontração, 

impulsionado pelas famílias em “um ato de amor” e “atmosfera de carinho e prazer”, em que: 

 
O gosto pela leitura não é uma atividade natural, e depende de uma aprendizagem 

correta, num ambiente sem repressão. Essa aprendizagem deve ser iniciada nos 

primeiros anos de vida, quando a criança, ao ver a mãe contando histórias, com o 

livro na mão, sente desejos de decifrar aquele código, que lhe permitirá descobrir 

sozinha todo o encanto da literatura infantil. (Idem, p. 65). 

 

A leitura pode ser compreendida como atividade cultural, construída na interação com 

outros sujeitos leitores, em que o exemplo familiar, ilustrado pela figura materna, foi 

valorizado, especialmente quando capaz ou capacitada a mediar uma aprendizagem correta. 

Sem deixar de lado intenção didática de educar os pais, propôs-se a construção de uma 

biblioteca infanto-juvenil organizada em categorias, apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Livros indicados para a composição de biblioteca domiciliar 

Álbum de ilustrações e primeiras leituras Vida rural 

1. O cavalinho de vento – Eliardo França 

2. Flicts - Ziraldo 

1. Minha vida no garimpo – Antônio de Pádua Morse 

2. Dois meninos na Transamazônica – Margarida 

Ottoni 

Contos infantis Base Informativa 

1. A fada que tinha ideias – Fernando Lopes de 

Almeida 

2. A toca da coruja – Valmir Ayala 

1. Qual é a história de hoje? – Gian Calvi 

2. Rosa Maria no castelo encantado – Érico 

Veríssimo 

Novelas juvenis Humor 

1. Viagens maravilhosas de Marco Polo – Lúcia 

Almeida Machado 

2. O menino de Palmares – Isa Silveira e Alberto 

Leal 

1. Napoleão em Parada de Lucas (Aventuras de um 

ex-cabo de Vassouras) – Orígenes Lessa 

2. Hans Staden – Monteiro Lobato 

Aventuras brasileiras Biografias 

1. O mistério do escuto de ouro – Odete de Barros 

Motta 

2. O gênio do crime – J. C. Marinho Silva 

1. Heróis da comunidade mundial – Ofélia Fontes 

2. Villa Lobos, Alma Sonora do Brasil – Arnaldo 

Magalhães de Giácomo 

Fonte: Pais & Filhos, n. 7, mar. 1975, p. 65 
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Literatura infantil brasileira em revista 

 

Na edição de fevereiro de 1977, especificamente no artigo “Literatura Infantil”, de Verônica 

Guedes e Otacílio Lage, ganharam destaque os problemas enfrentados pelo Brasil no que diz 

respeito à literatura infantil, a saber: “a concorrência com material estrangeiro, importado a preço 

bem mais baixo pelos editores nacionais, e a falta de hábito dos pais em desenvolver na criança o 

interesse pela leitura” (GUEDES, V., LAGE, O. In: Pais & Filhos, n. 6, fev. 1977, p. 109). 

Vê-se que a família foi apontada como responsável pelo desenvolvimento do interesse 

pela leitura nas crianças, argumento reforçado em trecho seguinte, em que se diz que 

“desenvolver na criança o hábito pela leitura, principalmente de autores nacionais, é uma tarefa 

que cabe aos pais [...] especialmente quando a criança tem, agora, à sua disposição, a televisão 

onde tudo está pronto e ela nada cria” (Idem, p. 110). 

A matéria apresentou como estratégia argumentativa a veiculação de depoimentos de autores 

nacionais. Ana Maria Machado destacou a importância do livro para o desenvolvimento infantil, na 

medida em que “a situação narrativa, o contar histórias, são da maior importância para a criança 

criar gosto pela leitura. Não apenas a história oral, mas a história contada no livro”. 

Já André de Carvalho, identificado como escritor mineiro, comentou sobre o preço dos 

livros comparados com brinquedos: “Bonecas custam 400 cruzeiros, bolas, 40, contra 15, 20 

ou 30 no máximo, de um livro infantil. Acho que a criança precisa ver o livro como um objeto 

de prazer, que deve ser cheirado, brincado e, obviamente, lido”. 

Os autores Mary e Eliardo França ressaltaram a dificuldade enfrentada para encontrar um 

editor que “acredite no trabalho do autor brasileiro” e a circulação de livros de péssima 

qualidade, muitos deles estrangeiros, sem preocupação com a forma e o conteúdo: “O leitor 

também não está conscientizado para comprar um livro de autor nacional: quando ele entra em 

uma livraria, compra logo um livro de Walt Disney, porque toda a carga de informação que ele 

recebe em termos de literatura infantil é em cima disso”. 

Já Luiz Raul Machado, sinalizou para a dita “briga da linguagem”, em que ganhou relevo 

o conflito entre o uso de uma linguagem coloquial, mais próxima da falada pelas crianças, e a 

exigência do uso da norma culta da língua. “A gente tem que tentar escrever a língua que fala, 

para a criança tentar reconhecer a língua que ela fala, que ela conhece. Mas aí, isso esbarra com 

problemas com editoras e professoras, porque uma das saídas para o autor nacional de literatura 

infantil é ser indicado pelas escolas” (Idem, p. 110-111). 

O artigo abordou, ainda, as iniciativas do Instituto Nacional do Livro e da Fundação 

Nacional do Livro Juvenil de realização de concursos literários, cursos e seminários, em prol 

da mudança do cenário nacional da literatura para crianças. Por fim, veiculou-se um quadro 

com indicações de leitura destinadas às categorias etárias: 7 anos; Depois dos 7 anos; A partir 

dos 9 anos; Com 12 anos; Para os de 14 anos. Tal situação parece se relacionar com uma 

representação de desenvolvimento infantil atrelada aos paradigmas em voga no campo da 

educação e da psicologia do desenvolvimento3. 

A matéria “Livro infantil”, assinado por Liana Corrêa Cortes e com consultoria de Laura 

Sandroni, também valorizou o papel da família na educação das crianças. Em seu conteúdo, 

identificou-se a representação de leitura como atividade capaz de desenvolver “a capacidade da 

criança pensar, sentir, comparar, optar, opinar, criar” e como “um dos hábitos mais gratificantes 

que há”, já que: 

 
Através da leitura, podemos transportar-nos para qualquer lugar, em qualquer 

tempo. O livro pode ser relido, interrompido ou alternado com uma atividade 

                                                           
3 Para aprofundamento dessa discussão, conferir: JOBIM E SILVA (2007); ROGOFF (2005) e VASCONCELLOS (2008). 
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diferente sem qualquer prejuízo ao leitor. Ele nos leva a sonhar, mas também 

exige reflexão e interiorização – a participação que os meios modernos meios 

de comunicação de massa deixaram de exigir – e ainda ensina o leitor a tomar 

posições, a opinar [...] Além de soltar a imaginação, enriquecer a fantasia e 

estimular a criatividade infantil, a leitura tem uma enorme vantagem sobre 

todas as outras distrações da infância: é uma opção de lazer para toda a vida 

(CORTES, L. In: Pais & Filhos, n. 7, mar. 1977, p. 33). 

 

Levando em consideração os aspectos positivos da leitura, notou-se a crítica aos ditos 

“novos meios de comunicação” como a televisão, e o caráter didático do texto, ao sinalizar e 

valorizar a oferta de gêneros literários, como ficção, romance, histórias com discos, teatro e 

poesia. Nesse contexto, também são sugeridos livros pertinentes à divisão etária, constando 

informação dos autores, editora e preço. 

Dentre as seções fixas do periódico, destacamos a presença de Livros, caracterizada pela 

sugestão de: a) obras literárias para o público infanto-juvenil, como O Menino Maluquinho – 

Ziraldo; A arca de Noé – Vinícius de Moraes; O jogador de sinuca e mais historinhas – Rachel 

de Queiroz; literatura adulta, como Fogo Morto, de José Lins do Rêgo e Instinto Supremo, do 

português Ferreira de Castro; c) publicações especializadas sobre educação, psicologia e 

literatura, como Educação Sexual e Afetiva, do francês André Berge; Os Direitos da Criança, 

da psicanalista americana Margaret A. Ribble; A mente infantil, do pernambucano Zaldo Rocha. 

 

Considerações finais 

 

Em diálogo com Foucault (2010), verificaram-se, nas páginas de Pais & Filhos, 

estratégias discursivas utilizadas pelos editores e consultores, por meio das quais se valorizou 

determinada compreensão de leitura e legitimaram-se algumas obras e autores. Nesse sentido, 

destacou-se a dimensão educativa dos livros em ensinar, por meio de linguagem própria, 

aspectos sociais, afetivos e até mesmo morais, assim como o papel a ser desempenhado pelas 

famílias na construção de hábito de leitura. Este por sua vez, é mediado pela imprensa 

especializada e, a partir da compreensão da revista como espaço discursivo, em que ganham 

vulto estratégias dirigidas à formação das famílias leitoras de suas páginas. 

Esta investigação emergiu de práticas que valorizam a imprensa como espaço de educação 

não formal, considerada como um veículo que atinge as famílias de modo objetivo e até mesmo 

lúdico (GOUVEA, PAIXÃO, 2004). Pretendeu-se colaborar com o campo de estudos da 

historiografia da infância e da literatura infantil no Brasil (KUHLMANN, 1998; LAJOLO & 

ZILBERMAN, 2004), na medida em que a publicação foi pensada como espaço privilegiado de 

construção de representações de leitura e de criança leitora no período pesquisado. 
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O LIVRO DIDÁTICO, O CÂNONE LITERÁRIO E O LEITOR ESCOLARIZADO 

 

Oton Magno Santana dos Santos1 

 

É possível se integrar a uma nação a partir do seu 

cânone literário. Fragmentado e consciente da 

própria vulnerabilidade, o sujeito contemporâneo 

necessita da precária sensação de completude que a 

identidade oferece. 

 (SANTOS, 2008, p. 17). 

 

A epígrafe em destaque propõe uma reflexão acerca da representatividade do cânone 

literário e, por conseguinte, de como ele se torna fundamental para o acesso a informações 

relacionadas à história da nossa identidade, através da literatura, na cultura brasileira. Por sua 

vez, a construção do cânone, nos idos do século XIX, tinha como objetivo configurar uma 

representação da nossa literatura, ou seja, uma construção identitária da nação brasileira, a partir 

dos temas desenvolvidos nas obras. A seleção de tais temas se dava preferencialmente para 

atender aos segmentos da nossa política nacionalista.  

Para tanto, alguns segmentos da nossa cultura foram acionados, dentre os quais a crítica 

e a história literária que, enquanto mediadoras entre os produtores de bens simbólicos e o 

público, regulavam a oferta e o consumo dos produtos reconhecidos como “literários” 

(FERNANDES, 2001). Partindo dessa observação, formulamos nossas discussões sobre o 

processo de legitimação dos referidos produtos e sua posterior consagração como resultantes 

da construção dos sistemas estabelecidos para a formação dos cânones literários.  

O modelo de cânone adotado pelo livro didático brasileiro ainda hoje é aquele que aponta 

para a construção de uma identidade nacional. No entanto, desde a sua proposição até o contexto 

atual, a diversidade de direções para as quais o termo aponta provoca discussões, ou pela 

comparação com outras denominações para o termo em questão, como cânone universal 

(Carpeaux), cânone ocidental (Bloom), ou pelas ditas literaturas marginais, que reivindicam 

espaços de representação em nossa história literária (SANTOS, 2008).  

Essa discussão ganha contornos no decênio de 1880, com a obra História da Literatura 

Brasileira, de Silvio Romero (1960), uma das primeiras concretizações daquele ideal romântico 

de sistematizar o passado, estabelecendo as bases de uma tradição literária própria. A geração 

realista se propõe a realizar estudos com o intuito de definir e caracterizar a literatura brasileira 

e, com isso, fixar um cânone que daria suporte a novas propostas. Participaram, desse projeto, 

alguns críticos como Machado de Assis, José Veríssimo, Silvio Romero, Araripe Júnior, dentre 

outros. A partir daí, propuseram definições sobre o que seria nacional, literário, papel da crítica, 

caráter brasileiro, etc.  

O conceito de nacionalismo, por exemplo, passou a ser um dos focos dos intelectuais da 

época, pois, no século XIX, os referidos intelectuais e os artistas defendiam a ideia de um belo 

universal, o qual estaria de acordo com os valores da Antiguidade Clássica com o conceito de 

um belo esteticista, relativo, próprio de cada época (FERNANDES, 2001). 

Configura-se, dessa forma, um novo olhar sobre os estudos da literatura, os quais se 

voltavam ao princípio da nacionalidade. Trata-se da afirmação de uma corrente de reflexão 

romântica, cujos objetivos giravam em torno da função social da arte. Conforme observa Costa 

Lima (1995, p. 59), “o papel reconciliador do homem com a natureza atribuído à arte só poderia 
                                                           
1 Docente da Universidade do Estado da Bahia, Campus Brumado/Doutorando da Faculdade de Educação da 

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. E-mail: otonmagno@gmail.com. 
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ser alcançado pelas nações civilizadas [...] o cidadão civilizado se caracterizaria pela 

interiorização da alma nacional”. Sob essa ótica, Costa Lima observa a contradição existente 

no discurso dos críticos daquela época: primeiro, identifica um pensamento de submissão dos 

brasileiros aos ideais europeus, ao afirmarem que, somente as nações civilizadas, no caso as da 

Europa, poderiam entender e formular um pensamento a respeito da formação de identidades 

nacionais, bem como sua relação com o objeto artístico.  

Em seguida, Costa Lima observa outro ponto que contradiz o primeiro: para se atingir o 

universal, os críticos do século XIX entendiam que seria preciso formar um pensamento nacional, 

ou seja, o ideal de nacionalismo tinha como fim equiparar-se ao universal, isto é, ao europeu. Assim, 

na busca de uma identidade nacional, tentaram superar as condições adversas, no Brasil, como falta 

de pensamento próprio, falta de interesse pelos autores brasileiros, falta de identidade definida. 

Após a revolução modernista, no início do século XX (e mais tarde o traço característico do período 

moderno denominado pela crítica como romance de 30), os intelectuais se permitiram ter novas 

visões sobre o nacional, ressignificando a literatura brasileira e, pelas preferências no que concerne 

aos gêneros predominantes, a legitimação do cânone literário.  

Mais adiante, precisamente nos anos 70, surgem os estudos culturais, e com eles, o 

questionamento dos ditos cânones literários. Esse posicionamento encontra fundamento quando 

observamos que as narrativas populares, por exemplo, criam um público leitor e este se expande 

consideravelmente. Com as novas propostas, 

 
Quando tomam como objeto a literatura, numa perspectiva multiculturalista, 

ciências como a História, a Sociologia e Antropologia, deixam de focalizar a 

produção e recepção de modelares de Homero, Dante ou Joyce, construídas pela 

tradição considerada aristocrática ou própria das elites intelectuais burguesas, 

para pesquisar as leituras da Bíblia, de livrinhos de bolso, de panfletos 

revolucionários e de publicações alternativas (PAULINO, 2004, p. 48).  

 

Os cânones de significação ou “legitimados” pelas bases populares se expandem, à 

medida que instauram o gosto e, consequentemente, o público consumidor; já os cânones 

estéticos continuam a ser legitimados pelas academias e pela sociedade tradicional, sendo 

utilizados, sobretudo, nas escolas: 

 
Ao tratar dos cânones escolares, tento caracterizar práticas de escolha de livros 

literários que predominam nas escolas brasileiras, sem focalizá-los para 

“salvar” ou “denunciar” professores e pedagogos. Entendendo que tais 

cânones escolares derivam de uma formação que não desenvolveu a cidadania 

literariamente letrada, defino esse processo de escolha de textos como o 

trabalho de educadores não-leitores, que lidam apenas profissionalmente com 

a literatura dita “juvenil” (PAULINO, 2004, p. 54). 

 

O profissional da educação, portanto, não desenvolveu em sua própria formação trabalhos 

que fortalecessem sua atuação crítica e reflexiva, desconhecendo, muitas vezes, os processos 

de transformação pelos quais passaram e passam as relações que envolvem escola e literatura. 

A escola, por sua vez, na tentativa de empreender o ensino de literatura canônica, tenta 

referendar suas práticas indicando leituras que considera adequadas aos alunos. No entanto, os 

cânones escolarizados não respondem aos anseios da modernidade. Já as academias fazem as 

escolhas das obras literárias, as quais consideram relevantes para os vestibulares, e os alunos e 

professores as adotam, revelando-se, muitas vezes, a primeira leitura das mesmas, tanto por 

parte do aluno quanto do professor. Por conseguinte, os cânones estéticos de produção e 
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recepção ou consumo passam a ser questionados por pesquisadores, que trabalham a questão 

das diferenças e das identidades, valorizando a pluralidade cultural.  

Pelo exposto, percebemos que não há como definir, no espaço escolar, o termo cânone 

apenas pelas instâncias de produção. Cumpre observar que o estudo dos cânones só se justifica 

se levarmos em conta, além da produção, a recepção, isto é, os leitores, e daí compreender, no 

mínimo, duas modalidades associadas a tal estudo: a de construção – ligada às qualidades do 

trabalho da linguagem, do modo de contar e do que contar – e a de significação, que abrange 

os componentes de uma narrativa social e existencialmente relevante, capaz de ampliar as 

dimensões dos mundos vividos e imaginados pelo leitor (cf. PAULINO, 2004).  

As discussões surgidas em relação ao cânone nos fazem perceber porque essa 

compreensão é necessária para se entender o caráter coletivo dos cânones de significação que 

dominam os de construção na narrativa popular. Uma vez contadas, as histórias são 

enriquecidas a cada atualização, seja pelo modo de contar, pela recursividade, pelos elementos 

linguísticos empregados ou pela experimentação que chega a criar uma infinidade de versões.  

Por outro lado, nas literaturas eruditas, os cânones de construção dominam os de 

significação. Nesse caso, há uma preocupação com a forma, conceitos, estética, dentre outros 

valores. Por isso, é imprescindível preocupar-se com a recepção, já que a literatura possibilita 

a reconstrução da realidade (BOURDIEU, 1996). A capacidade de distinguir os elementos 

associados a essa realidade é, portanto, fundamental para a compreensão das várias 

manifestações culturais presentes na supracitada literatura, pelo leitor.  

A escolarização dos cânones, no quadro atual, revela-se ineficaz, uma vez que não 

democratiza o ensino, mesmo quando se tenta renová-lo. A escola defende o ensino dos 

cânones, mas o faz, geralmente, de forma autoritária. Ao escolher as obras com que deseja 

trabalhar, adota alguns gêneros, com predomínio de romances de enigma, de aventuras e, 

raramente se permite algum de cunho satírico ou de denúncia social. Além disso, há o cânone 

relacionado à linearidade da narrativa, no qual se percebem as demarcações clássicas: início, 

meio e fim. Ou seja, a constituição dos padrões de leitura segue uma norma independente de se 

estar ou não de acordo aos anseios de um determinado público (PAULINO, 2004).  

No livro didático, a manutenção dos ideais legitimadores é fato, ou seja, predominam os 

cânones estéticos, consagrados pela tradição literária brasileira; daí a permanência de escritores e/ou 

fragmentos de obras, como de Graciliano Ramos, José de Alencar, Machado de Assis, Carlos 

Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, José Lins do Rego, 

Jorge Amado, Guimarães Rosa, dentre outros. Além disso, são as obras mais conhecidas e 

consagradas de autores e poetas que compõem o LD. Por outro lado, percebemos a inserção de um 

ou outro elemento distante dos preceitos legitimadores. São ilustrações como figuras contemporâneas, 

fotos, cartazes de filmes e até mesmo algumas literaturas marginais contemporâneas. 

Isso nos faz perceber o caráter mercadológico do livro didático. É preciso seduzir o 

consumidor, no caso, professores e alunos; caso contrário, não se sustenta e desaparece. Ainda que 

esteja distante dos discursos idealizados dos seus produtores, o LD consegue aproximar cânones 

estéticos e de significação, isto é, ambos são escolarizados. No entanto, essa aproximação, em 

nenhum momento, propõe alguma discussão a respeito do estético e do político, por exemplo, ou 

do estético e do cultural. Ao contrário, apresenta, de forma linear, aquilo que julga ser o mais 

significativo em uma determinada obra, da qual extrai parte do seu conteúdo. 

Assim, compreendemos que os dispositivos operacionais referentes à concepção de 

literatura apresentada nos referidos manuais didáticos mantêm um modelo consolidado de 

ensino de literatura no qual é possível identificar uma supremacia de História da Literatura em 

detrimento do texto literário. Por outro lado, o ideal de Nacionalismo responsável pela criação 

da História da Literatura Brasileira, no século XIX, também é componente imprescindível do 
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nosso livro didático, pois ainda que os autores façam parte do cânone isso não quer dizer que a 

sua produção seja toda referenciada pelo LD. Como exemplo, destacamos José de Alencar, 

cujas obras adaptadas pelo LD referem-se a temáticas cristalizadas por um rígido modelo de 

educação literária imposto à comunidade escolar. São as temáticas indianistas e urbanas. No 

caso de Machado de Assis, as temáticas vão de relativização entre a vida e a morte, traições, 

supremacia do mal sobre o bem, dentre outras. E o Machado de Assis poeta? Cronista? No caso 

dos regionalistas de 1930, isso se acentua ainda mais: o LD tende a privilegiar nas produções 

dos autores apenas as temáticas que “dialogam” com o seu ideário, isto é, aquilo que se encaixa 

no seu conceito de literatura, bem como de suas escolas.  

Portanto, entendemos que o Livro didático oferece uma forma de ensino de literatura que, 

mesmo reproduzindo parte de um determinado texto original, priva o seu receptor não apenas 

do contato com o texto original, mas também de formar suas concepções a partir de sua leitura, 

pois os fragmentos destacados não estão presentes nos manuais aleatoriamente. Estão ali porque 

atendem a uma concepção político-pedagógica para referendar os ideais defendidos por autores, 

editores, comentadores, tradutores, secretarias de educação, governos, enfim. Desse modo, 

entendemos que o livro didático cria o seu próprio cânone.  

Por outro lado, sabemos que o próprio professor pode solicitar a leitura integral, inclusive 

isso é dito em praticamente todos os manuais didáticos. Mas onde buscar esse texto original? 

Se pensarmos na realidade das escolas públicas brasileiras, veremos que dificilmente 

encontraremos uma resposta viável. As escolas não possuem bibliotecas e/ou sala de 

computação. E quando possuem, podem não funcionar por falta de funcionários ou por alguma 

impossibilidade técnica. Mesmo aquelas que possuem bibliotecas e/ou salas de computação 

podem não resolver o problema acima mencionado, pois dificilmente, os docentes atenderão às 

indicações no “manual do professor”. Ou seja, o livro didático, com ou sem bibliotecas, internet, 

livros paradidáticos, dentre outros, é o suporte mais utilizado e o único consolidado na 

comunidade escolar, referência praticamente exclusiva para o ensino de literatura brasileira. 
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AS PROPAGANDAS DE MEDICAMENTOS NA HISTÓRIA E OS 

PROCESSOS DE MEDICALIZAÇÃO E PATOLOGIZAÇÃO DA VIDA 

 

Sheila Daniela Medeiros dos Santos1 

 

Introdução 

 

O presente trabalho objetiva analisar a linguagem das propagandas dos medicamentos mais 

vendidos no Brasil, no período que compreende o início do século XIX até o final do século XX, 

aprofundando as reflexões sobre o modo como estas propagandas impactam a sociedade. 

Para efetivar este estudo optou-se pelo recorte analítico do período descrito, uma vez que 

o início do século XIX representa o marco em que se tem registro da primeira propaganda 

veiculada no país e o final do século XX refere-se à época em que a Lei 6360/76 da Vigilância 

Sanitária foi regulamentada, proibindo a venda de medicamentos sem prescrição médica e 

impondo normas específicas às propagandas. 

Esta pesquisa consolidou-se através da abordagem qualitativa, do tipo documental, e 

fundamentou-se no referencial teórico de Vigotski (2010) e de Bakhtin (2006). 

A busca pelas propagandas ocorreu em meio eletrônico, jornais médico-científicos e 

documentos publicados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

A partir destas considerações, o trabalho apresenta sucintamente o crescimento 

exponencial e o poder das indústrias farmacêuticas. Na sequência, discorre sobre as formas de 

divulgação das propagandas de medicamentos, dos meios impressos até às mídias sociais. Em 

seguida, percorre a trajetória histórica das propagandas forjadas pelas corporações 

farmacêuticas no Brasil. E, por último, tece breves considerações finais sobre a relação entre as 

propagandas dos medicamentos e os processos de medicalização e patologização da vida. 

 

A indústria farmacêutica no mundo atual 

 

A indústria farmacêutica constitui, atualmente, um dos setores mais rentáveis e 

competitivos da economia mundial em razão da forte expansão do consumo de medicamentos, 

ficando atrás apenas das companhias de petróleo. 

De acordo com os dados divulgados, em 2015, pela IMS Health, empresa internacional 

de consultoria que audita o mercado farmacêutico mundial, o Brasil ocupa a 7ª posição no 

ranking de consumo de medicamentos, embora, paradoxalmente, apresente um cenário precário 

de saúde pública e um elevado crescimento do número de brasileiros vivendo em situação de 

pobreza extrema. 

Acrescenta-se a este quadro o fato de que, enquanto a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recomenda um limite de 300 rótulos de medicamentos ou 6000 substâncias necessárias 

para tratar as doenças da população de um país, o Brasil possui 32 mil rótulos de medicamentos 

e mais de 12 mil substâncias disponíveis no mercado. 

Neste contexto, figuram os medicamentos isentos de prescrição médica (MIP’s), os quais 

consolidam um vasto mercado corporativo ao responder por um terço da movimentação total 

das vendas de medicamentos no Brasil. 

O alto faturamento das empresas farmacêuticas em escala global, evidenciado pelas 

rendas de oligopólio, não se deve prioritariamente à eficácia clínica dos medicamentos, mas à 

criação de uma demanda de consumo. 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás, Goiânia – GO, Brasil. E-mail: sheiladmsantos@gmail.com. 
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Por conseguinte, investe-se mais em propagandas massivas, repletas de arsenais 

persuasivos, do que em novas descobertas de medicamentos que, de fato, curam. Esta assertiva 

não faz referência apenas a uma história recente, uma vez que os processos nela implicados, 

propalados pelo uso de medicamentos livres de receitas, são expressões de uma realidade cujas 

raízes, no Brasil, remontam ao século XIX. 

 

Propagandas de medicamentos: dos meios impressos às mídias sociais 

 

No início do século XIX, os anúncios de medicamentos eram veiculados em jornais e 

constituídos de textos simples que apresentavam as principais características dos produtos, 

quase sempre ‘milagrosos’, assim como os endereços de onde adquiri-los. 

No período de transição do século XIX para o século XX as propagandas passaram a ser 

mais elaboradas, o que acabou representando uma evolução visual significativa para a época, 

pelo fato de veicularem, em cartões postais ou revistas, imagens coloridas à mão por artistas 

famosos que apresentavam ao consumidor a identidade visual do medicamento ou da empresa 

que o havia produzido. 

Já no início do século XX, surgiram os almanaques de farmácia no Brasil, considerados 

os mais populares dentre os almanaques de outros gêneros, em razão do volume de tiragem, da 

relevância na literatura, do modelo tipográfico e da ampla rede de distribuição. 

O primeiro almanaque no Brasil, elaborado com o patrocínio da Drogaria Granado do Rio 

de Janeiro, foi o Pharol da Medicina. Outros almanaques de destaque publicados no país foram: 

Saúde da Mulher, Bromil, Capivarol e o Biotônico Fontoura (PARK, 2009). 

Como parte da estratégia publicitária, os almanaques de farmácia, além de apresentarem 

anúncios de medicamentos, continham sessões que ofereciam dicas de saúde e beleza, receitas 

culinárias, cartas de pessoas que declaravam-se curadas, anedotas, charadas, curiosidades, 

calendário com nomes de santos, conhecimentos gerais e passatempos diversos (TRIZOTTI, 2008). 

O sucesso dos almanaques de farmácia foi tão grande que, nas décadas de 1930 a 1950, 

invadiu os consultórios médicos sendo distribuídos e recomendados aos pacientes. 

Entretanto, os almanaques de farmácia não foram utilizados apenas por médicos, mas 

também por educadores, sanitaristas, intelectuais e todos aqueles que pretendiam mudar o modo 

de pensar de uma sociedade em direção ao ditames de um lema político ancorado no 

Positivismo: a Ordem e o Progresso. 

Através do surgimento e da ascensão dos almanaques ocorreu uma verdadeira revolução 

na produção e publicização dos medicamentos. Isso porque, se anteriormente os medicamentos 

eram direcionados prioritariamente ao público masculino, principal leitor dos jornais onde os 

produtos eram anunciados, com a criação dos almanaques os medicamentos passaram a ser 

direcionados principalmente às mulheres. 

Apesar de todo o sucesso, os almanaques saíram de circulação em meados do século XX, 

uma vez que outras estratégias de marketing eficazes se consolidaram no Brasil através dos 

meios eletrônicos: as propagandas de rádio e de televisão. 

No final do século XX, com a promulgação da Lei 6360/76 da Vigilância Sanitária, algumas 

regras específicas para controlar a indicação e o uso arbitrário de remédios foram determinadas, 

como a imposição de limites à aquisição de medicamentos sem prescrição médica e a proibição da 

veiculação de imagens de pessoas famosas associadas aos produtos anunciados. 

Como reação às restrições impostas, as corporações farmacêuticas deixaram de focar 

prioritariamente na publicidade dos produtos e passaram a dar mais ênfase nas propagandas 

institucionais com o intuito de criarem marcas fortes capazes de conquistar a confiança, a 
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credibilidade e a fidelização dos clientes em relação aos produtos disponíveis em seus portfólios 

de comercialização. 

Além disso, com o avanço tecnológico e a internet, as corporações farmacêuticas apostaram 

em meios publicitários mais próximos e acessíveis ao consumidor, as mídias sociais, que 

possibilitaram a disseminação das propagandas de medicamentos de forma mais rápida e intimista. 

 

Propagandas de medicamentos na história 

 

Ao percorrer a trajetória das propagandas de medicamentos no Brasil (BUENO, 2008), 

nota-se que no início do século XIX os anúncios de remédios eram cercados de polêmicas e 

indignação, uma vez que muitos deles eram marcados pelo charlatanismo ao prometerem a 

prevenção de divórcios e suicídios, a cura de ‘dores da alma’ e até um novo hímen às mulheres. 

Já no final do século XIX e início do século XX, com o fim da Monarquia e a instauração 

da República, entraram em cena propagandas de medicamentos como: antiácidos, antissépticos, 

pomadas cicatrizantes, remédios para reumatismo e cólicas uterinas, xaropes e tônicos, em 

razão da nação estar acometida por uma série de doenças, incluindo as respiratórias e 

pulmonares, como a bronquite e a tuberculose. 

Na década de 1910, com a 1ª Guerra Mundial, a epidemia da Gripe Espanhola e a 

intensificação das pesquisas de doenças sexualmente transmissíveis, assistiu-se à difusão das 

propagandas de medicamentos no combate à influenza e à sífilis. 

Nas décadas de 1920 e 1930, por sua vez, propagaram-se as vendas de medicamentos 

como: calmantes para as ‘divas da beleza’, elixires, emulsões, fortificantes, reguladores, 

colírios e vermífugos – disseminados através do personagem Jeca Tatu, criado por Monteiro 

Lobato. Cumpre lembrar que, nesta época, as propagandas de medicamentos que continham 

substâncias maléficas à saúde, como a cocaína, o ópio e a heroína, eram anunciadas como se 

constituíssem compostos inofensivos. 

Já na década de 1940, proliferaram-se as propagandas de psicotrópicos, os quais invadiram o 

mercado brasileiro em razão da expansão da indústria farmacêutica internacional, responsável pelo 

financiamento do desenvolvimento das armas químicas usadas durante a 2ª Guerra Mundial. Neste 

mesmo período, houve um esforço efetivo em disciplinar eticamente as propagandas. 

A década de 1950, a partir das primeiras transmissões televisivas, exaltou propagandas 

mais complexas e dinâmicas. Este período foi marcado, por um lado, pela proliferação de 

antibióticos, antidepressivos e ansiolíticos e, por outro, pelo advento da propaganda ética, uma 

vez que as indústrias farmacêuticas ao serem proibidas de anunciar estes medicamentos 

precisaram centrar seus esforços mercadológicos nos médicos. 

Se a década de 1960, na esteira dos Anos Dourados e do movimento paz e amor, contou 

com uma das invenções mais impactantes da indústria farmacêutica, as pílulas 

anticoncepcionais, a década de 1970, conhecida como Anos de Chumbo, enfatizou as 

propagandas como: analgésicos, antitérmicos e pílulas para ressaca, uma vez que o país ainda 

estava vivenciando o ápice do período de repressão instaurado pelo Ato Inconstitucional 

Número 5 (AI-5) e consubstanciado pelo lema: Brasil, ame-o ou deixe-o. 

Em contrapartida, na década de 1980, o foco das propagandas voltou-se para os remédios 

de emagrecimento em razão de uma profusão de comportamentos e estilos da denominada 

geração saúde, a qual cultuava o corpo em demasia. Nesta época, os analgésicos, os relaxantes 

musculares e as vitaminas para o stress foram largamente difundidos. 

A década de 1990, por sua vez, trouxe uma novidade para o cenário nacional: os 

medicamentos genéricos, disponibilizados aos consumidores em diferentes marcas e a preços 

acessíveis. Nesta época, as pílulas para a disfunção estéril do homem também foram 
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massivamente divulgadas através de peças publicitárias que mostraram-se tão potentes quanto 

os reais efeitos das pílulas anunciadas. 

Diante deste panorama esboçado, ao analisar a linguagem das propagandas que fizeram 

parte do distintos períodos da história no Brasil, e ao considerar o recorte de delimitação do 

presente trabalho2, nota-se que as propagandas de medicamentos, ora ancoradas em discursos 

fragilizados por um Império desgastado pelos embates políticos ou em estéticas ufanistas de 

ideais republicanos ou de regimes nacionalistas e ditatoriais, ora pautadas em retóricas 

pertencentes a sistemas governamentais democráticos, sempre estiveram profusamente 

relacionadas à economia e à política do país, as quais, por sua vez, sofreram impactos e 

influências da economia e da política global. 

Neste ínterim, observou-se que o preconceito, o racismo, o sexismo e a visão mecanicista 

do corpo, entre outros aspectos, estavam implícita ou explicitamente presentes nos textos 

escritos, nas informações legendadas, nos ícones e nas ilustrações das propagandas. 

 

Considerações finais 

 

Ao ancorar-se nas preleções de Vigotski (2010) é possível afirmar que é a partir da 

vivência no mundo objetivo e da apropriação das formas culturalmente determinadas de 

organização do real e dos signos produzidos pela cultura que os indivíduos experienciam e 

constroem processos de significação, os quais constituem uma espécie de código para 

interpretar o mundo e para desvelar a essência da realidade aparente. 

Com efeito, ao desvendar os pressupostos ideológicos contidos nas propagandas 

assevera-se, segundo Bakhtin (2006), que um campo ideológico, ao estar inextricavelmente 

ligado ao uso da linguagem, possui o seu próprio modo de orientar e refratar a realidade. 

Portanto, cada domínio ideológico dispõe de uma função específica na vida social em razão de 

seu caráter semiótico. 

Neste sentido, tornam-se evidentes as mudanças que ocorrem na linguagem das 

propagandas de medicamentos ao longo do tempo e a maneira como uma sociedade apropria-

se do discurso médico e por este discurso é apropriada. 

Esta apropriação, convém enfatizar, é chancelada pelas corporações farmacêuticas no 

contexto capitalista, onde a saúde é sinônimo de força de trabalho, de produtividade e de 

consumo. Portanto, nesta ambiência, deflagra-se e alicerça-se o cenário propício para os 

processos de medicalização e patologização da vida. 

De acordo com Collares, Moysés e Ribeiro (2013), a patologização naturaliza a vida. Se 

na ordem da natureza processos e fenômenos são subordinados e inerentes às leis naturais e na 

ordem da cultura direitos referem-se à construção histórica dos seres humanos, então, ao 

naturalizar processos e relações socialmente constituídos, a medicalização e a patologização 

desconstroem os direitos duramente conquistados pelo homem. 

Por fim, se por um lado as propagandas de medicamentos veiculadas ao longo dos tempos 

são documentos legítimos que permitem identificar os traços mais significativos da cultura, da 

economia e da política que marcaram o contexto histórico de uma sociedade, por outro lado, 

sustentam práticas identitárias que alienam e silenciam indivíduos, conferindo novos traços aos 

processos de medicalização e patologização da vida consonantes com uma organização 

societária que, indubitavelmente, prioriza o capital acima da vida humana. 

 

                                                           
2 Convém mencionar que analisou-se 30 propagandas de medicamentos dentre as 202 selecionadas para compor o 

presente estudo. No entanto, dados os limites de extensão deste artigo não foi possível apresentá-las na versão final 

do texto. 
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