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MARCAS DA MODA: LEITURAS (IN)VISÍVEIS SOBRE O TRABALHO 

ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

 

Sheila Daniela Medeiros dos Santos1 

 

Introdução 

 

O presente trabalho objetiva analisar a significação do conceito de slow fashion 

disseminado nas mídias sociais e desvendar os pressupostos ideológicos contidos no uso deste 

termo em uma sociedade consubstanciada pelo Imperialismo. 

Para concretizar este estudo realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental, a partir 

do referencial teórico-metodológico de Vigotski (2007) e de Antunes (2011), fundamentado no 

materialismo histórico-dialético. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que optou-se pelo recorte analítico de material 

disponível sobre fast fashion e slow fashion em mídias sociais como blogs (publicações 

editoriais independentes) e sites de compartilhamento (Youtube). 

Convém mencionar que, apesar de ter-se delimitado o processo de investigação em blogs 

e sites de compartilhamento, compreende-se mídias sociais como um termo amplo que refere-

se à aplicações de internet fundamentadas nos conceitos da Web 2.0 (KAPLAN & HAELEIN, 

2010), o qual inclui não apenas as duas ferramentas tecnológicas citadas, mas também as redes 

sociais (como o Facebook), os microblogs (como o Twitter) e as wikis (páginas de conteúdos 

de edição coletiva e livre). 

O trabalho está organizado de tal forma que, primeiramente, procura explicitar os 

contornos conceituais do termo fast fashion, enfatizando as relações entre este sistema de 

produção adotado pela indústria da moda e o trabalho escravo na sociedade contemporânea. Na 

sequência, dedica-se a circunscrever brevemente a significação do termo slow fashion, 

desvendando os pressupostos ideológicos contidos nesse novo movimento de ‘consumir moda’. 

E, por último, apresenta algumas considerações finais no sentido de se contrapor a um sistema 

de produção que esgarça toda e qualquer tentativa de luta na construção de uma sociedade mais 

justa, igualitária e democrática. 

 

Fast fashion e trabalho escravo: uma relação inextricável 

 

O termo fast fashion emerge como um conceito enleado pelo discurso da ‘democratização 

da moda’. Trata-se de um sistema de comercialização de roupas forjado na Europa que 

disseminou-se em escala mundial, cujo objetivo é prover o mercado com as novas tendências 

do mundo da moda de forma extremamente rápida. 

Cietta (2010) explica que o sistema fast fashion consegue lançar uma coleção e colocá-la 

no mercado em poucas semanas, enquanto que o sistema tradicional de comercialização da 

moda, ao considerar desde a escolha de tendências e de matéria-prima para a produção e até a 

disponibilização das roupas nas lojas para a venda, necessita de um prazo de aproximadamente 

24 meses. 

Outra diferença significativa entre um sistema e outro refere-se ao fato de que no fast 

fashion o consumidor é envolvido desde a definição do design do produto até o processo final 

de sua fabricação, de tal forma que apenas será produzido aquilo que o consumidor deseja e 

pretende realmente comprar. Já no sistema tradicional da moda, o consumidor escolhe as peças 

                                                           
1 Universidade Federal de Goiás, Goiânia – GO, Brasil. E-mail: sheiladmsantos@gmail.com. 
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dentro de uma coleção já produzida e apresentada pelas grandes marcas, o que implica em ter 

disponíveis no mercado produtos que emplacam e/ou produtos que ficam encalhados nas 

prateleiras das lojas. 

De acordo com Cietta (2010), o fast fashion não representa um modelo de produção para 

segmentos de baixo escalão que visa tão somente ‘a cópia’ das distintas coleções de roupas 

lançadas pelos designers de grandes nomes, mas trata-se de uma estratégia e de um modelo 

organizativo que explora a natureza híbrida de produtos da moda. 

Apesar de Cietta (2010) defender de modo incisivo o fast fashion, nota-se que o novo 

modelo de negócio denominado fast fashion prioriza uma única perspectiva: a obtenção dos 

mais altos faturamentos. 

Com o processo de globalização, o fast fashion marca a entrada das grandes empresas da 

moda mundiais em países estrangeiros afetando e/ou até extinguindo a produção local. 

Segundo Ianni (1994, 147), na sociedade global “as relações, os processos e as estruturas 

econômicas, políticas, demográficas, geográficas, históricas, culturais e sociais, que se 

desenvolvem em escala mundial”, tornam-se preeminentes às configurações e movimentações 

que se desenvolvem em esfera nacional. 

Nesse ínterim, a globalização permite que as empresas transnacionais mudem a produção 

das peças de roupas de um país para outro em desenvolvimento, geralmente marcado pela 

pobreza e pela oferta de mão-de-obra barata, uma vez que pretendem se beneficiar da condição 

de miséria das pessoas. 

Nestes países, como há governos que oferecem às transnacionais privilégios econômicos, 

como a isenção de impostos, manutenção de empresas prestadoras de serviços e baixa fiscalização, 

instaura-se ou intensifica-se o trabalho forçado na sociedade contemporânea. 

De fato, o último relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em 2014, revelou a existência de cerca de 21 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado 

em todo o mundo, assim como a estimativa de ganhos de 150 bilhões de dólares, a cada ano, à 

economia privada oriundos deste tipo de trabalho (OIT, 2014). 

De acordo com o Protocolo que ratificou a Convenção n. 29 da OIT de 1930 (OIT, 2014), 

o trabalho forçado inclui formas análogas à escravidão, as quais se caracterizam pelo trabalho 

degradante aliado ao cerceamento da liberdade. 

No mundo globalizado, as práticas de trabalho ilegais envolvidas na cadeia produtiva da 

moda aparecem das mais distintas formas e podem estar presentes desde a colheita do algodão, a 

fiação da fibra em fios, a costura da roupa até chegar ao processo final de produção. 

Ocorre que as empresas das grandes grifes da moda não detêm controle total sobre suas 

cadeias de fornecimento, fazendo com que as práticas de trabalho análogas a da escravidão 

tornem-se possíveis. 

A maior parte do trabalho realizado para fabricar uma coleção de roupas é repassado para 

diversas terceirizadas (e até quarteirizadas), de tal forma que o rastreamento de toda a trajetória 

percorrida no processo de fabricação das peças de vestuário, desde a matéria-prima até o 

produto final, acaba sendo difícil, permitindo que as atividades de exploração ilegais 

passem despercebidas. 

Portanto, a tendência do mercado denominado fast fashion gera uma série de polêmicas, 

pois se por um lado promove o aumento do faturamento para as grandes marcas da moda, por 

outro estimula o consumo exacerbado e o trabalho escravo em diversos países como Camboja, 

Bangladesh, Índia, entre outros países da Ásia, África e América Latina. 

Além dos aspectos mencionados, convém enfatizar que o impulso pelo consumo 

desenfreado no sistema fast fashion torna as peças do vestuário obsoletas em um prazo ínfimo, 

uma vez que a lógica que fundamenta o processo de globalização é produzir materiais que 
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imprimam sua efemeridade. No sistema fast fashion as tendências e as novas coleções surgem 

de modo tão avassalador que é difícil seguí-las. 

Deste modo, além das peças de roupas ‘saírem de moda’ em um curto período de tempo, 

para dar lugar a outras peças que se tornam novos objetos de desejo do consumidor, na 

sociedade do descartável as peças de roupas sazonais são mal fabricadas, rasgam sozinhas e 

têm vida útil extremamente reduzida. 

Segundo Antunes (2011) a configuração que o capitalismo assume na sociedade atual 

acentua a lógica da destrutividade (MÉSZÁROS, 1989), a qual é a expressão mais impetuosa 

da crise estrutural que devasta o processo de (des)sociabilização contemporânea. Neste sentido, 

diz o autor: 

 
[…] destrói-se a força humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais; 

brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do 

trabalho; torna-se predatória a relação produção/natureza, criando-se uma 

monumental “sociedade do descartável”, que joga fora tudo que serviu como 

“embalagem” para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o 

circuito reprodutivo do capital (ANTUNES, 2011, p. 191). 

 

A partir destas considerações, nota-se que a celeridade do atual processo da moda impacta 

o meio ambiente, assim como a vida de milhões de trabalhadores da indústria têxtil em diversos 

países. 

Por conseguinte, as pessoas incentivam e financiam direta ou indiretamente o fast fashion 

contribuindo, de um lado, para o enriquecimento exacerbado de uma minoria, os grandes 

empresários das grandes marcas da moda e, de outro, para a manutenção do trabalho em condições 

sub-humanas em países que desrespeitam ou em que inexistem as leis trabalhistas. 

Portanto, falar em democracia da moda quando incita-se a compra de uma quantidade 

maior de peças de roupas de qualidade questionável, para que sejam propositadamente 

descartadas com rapidez, mostra ser tão somente um artifício para ocultar a exploração do 

trabalho e a destruição da natureza de forma a impeder a conscientização e aplacar qualquer 

tentativa de reivindicação das camadas populares excluídas das mais altas esferas. 

 

O slow fashion como alternativa 

 

O termo slow fashion, também conhecido como ecofashion, configura-se como uma 

proposta alternativa ao fast fashion (BRESSER, 2010) e refere-se a um movimento que surge 

em oposição ao consume desmedido, descartável e não sustentável, pelo fato de defender a 

produção de peças duráveis e de qualidade que possam ser usadas e não rapidamente 

descartadas. 

O discurso do slow fashion, de acordo com os seus idealizadores (FLETCHER, 2007), 

não se apresenta meramente como uma tendência ou um processo transitório, mas se propõe a 

representar um movimento que sugere conscientização no que diz respeito ao consumo das 

peças de vestuário. 

Segundo Fletcher (2007), se no sistema fast fashion há um crescimento elevado de 

pessoas, principalmente de mulheres e crianças, trabalhando nas fábricas de roupas cerca de 16 

horas por dia, sem descanso e em condições desumanas, no sistema slow fashion há a 

valorização dos trabalhadores envolvidos em todo o processo de produção, uma vez que a 

confecção das peças é realizada de forma lenta e em pequena escala. 

Neste sentido, o slow fashion surge na contramão da produção e do consumo desenfreado. 

Trata-se, portanto, de uma nova abordagem na qual designers, produtores, compradores, 
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varejistas e consumidores preocupam-se com ações de sustentabilidade e com o impacto de 

seus produtos nos trabalhadores e na sociedade, priorizando a variedade, a criatividade e a 

qualidade das roupas (FLETCHER, 2007). 

Entretanto, apesar de o slow fashion mostrar que é possível produzir moda de forma 

consciente e denunciar as deficiências de um sistema que explora o trabalho e destrói os 

recursos naturais, é preciso que os seus reais objetivos sejam questionados, afinal para que as 

pessoas que vivem do trabalho adotem esse novo sistema, faz-se necessário que elas tenham 

poder de compra e possam consumir o slow fashion, o qual atualmente apresenta-se restrito e 

com valor bastante elevado. 

Os criadores do slow fashion, por sua vez, justificam os preços altos enfatizando a 

qualidade dos materiais usados, a durabilidade das peças de roupas, a valorização dos 

trabalhadores e a responsabilidade no processo de produção no sentido de provocar menos 

impacto ao ambiente (FLETCHER, 2007). 

Deste modo, se slow fashion não é acessível a toda a população, ele é elitista e pode 

representar apenas um ícone de status e não uma mudança, de fato, no consumo da moda, afinal, 

quando o slow fashion é transplantado para a cultura brasileira, o cenário somente se altera para 

as classes economicamente favorecidas, pois as pessoas que possuem um alto poder aquisitivo 

continuam consumindo roupas e participando das tendências da moda de ‘forma consciente’ do 

sistema slow. 

Assim, faz-se necessário questionar o valor das peças das roupas e o público para quem 

o mercado do slow fashion está direcionado, uma vez que somente as classes altas podem aderir 

à esta nova filosofia. 

Com efeito, não se pode exigir das pessoas pertencentes às camadas populares um discurso 

de abdicação do consumo em nome do slow fashion, quando a sua preocupação primordial é a 

obtenção dos bens necessários à manutenção da vida (MARX & ENGELS, 2007). 

 

Considerações finais 

 

Neste momento, faz-se emergente trazer à tona Vigotski (2007), para quem a formulação dos 

conceitos envolve atos de complexidade, dinamismo e interfuncionalidade, construídos através da 

inserção do indivíduo na cultura e mediados pelas relações com outros homens. 

De acordo com Vigotski (2007), a formação/apropriação/revisão de conceitos pode 

potencializar e modificar qualitativamente a consciência do homem na luta contra a alienação, 

tornando-o mais humanizado. 

A partir da exposição realizada, nota-se, portanto, que os pressupostos ideológicos 

contidos nos conceitos de fast fashion e de slow fashion revelam que tais termos são 

determinados pelas diretrizes economicistas, de natureza mercadológica, ostentadas pelo 

economia neoliberal global. 

Se por um lado o fast fashion apresenta-se inextricavelmente relacionado ao trabalho 

escravo contemporâneo, o slow fashion evidencia que enquanto o lucro for o fundamento das 

relações de produção qualquer manifesto anti-fashion produzirá mudanças ínfimas, uma vez 

que a prioridade do capitalismo é vender e não corrigir distorções de seu próprio sistema. 

Deste modo, as proposições teóricas deste trabalho desvelam que não basta refletir sobre 

a descartabilidade da moda e aderir ao slow fashion como principal linha de ação para combater 

o trabalho escravo nas cadeias produtivas da indústria da moda. A questão que prioritariamente 

se coloca é questionar e enfrentar veementemente as imposições de um sistema econômico que 

se reestrutura de modo contínuo, no intuito de reinar soberano, reengendrando novas formas de 

organização de trabalho extremamente injustas, desiguais e desumanas. 
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APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ESCRITA NA ERA DIGITAL  

 

Sonia de Oliveira Santos1 

Dagoberto Buim Arena2 

 

Introdução  

 

A revolução digital provocou mudanças significativas na sociedade e por essa razão 

surgiram novos modos de compreender o mundo e de lidar com a linguagem. De acordo com 

Bakhtin (2011), a linguagem possui caráter e formas multiformes que permeiam as várias 

esferas da atividade humana. Por essa razão, Souza e Gama (2011, p. 7), afirmam que “As 

esferas de uso da linguagem implicam na contemporaneidade num processo contínuo de 

interação com o universo midiático, com distintos gêneros textuais e uma leitura multilinear do 

mundo”. Os gêneros discursivos possibilitam o uso da linguagem e, por meio deles, a palavra 

se materializa e o pensamento interior pode entrar em diálogo com o outro.  

Em uma sociedade na qual as crianças são nativos digitais ou entram em contato muito cedo 

com as tecnologias, o modo como pensam e lidam com a linguagem, especificamente a linguagem 

escrita, não é o mesmo de tempos atrás, porque “Ao romper o antigo laço entre textos e os objetos, 

entre cada discurso e sua materialidade própria, a revolução digital obriga a uma radical revisão dos 

gestos e das noções que associamos à escrita.” (CHARTIER, 2014, p. 32). Assim, o uso dos 

instrumentos digitais altera as concepções sobre os atos de ler e de escrever.  

As ações realizadas pelos sujeitos ao utilizar os instrumentos digitais demonstram a 

riqueza de gestos que são característicos da escrita contemporânea. (SOUCHIER, 2015). Ao 

manuseá-los, eles entram em contato com os atos de ler e de escrever em situações reais de 

escrita. Para se adaptar a esses novos modos de ler e escrever, o homem modifica sua maneira 

de pensar, seu comportamento e suas ações diante do uso desses objetos culturais. “[...] os novos 

dispositivos digitais e os comportamentos do homem influem no modo como os discursos em 

língua escrita se manifesta e como as crianças podem aprender esse legado.” (BAJARD; 

ARENA, 2015, p. 252-253), porque a linguagem escrita é construída na e pela mente humana, 

isto é, ela é construída internamente e sua manifestação fora do cérebro se dá com a sua 

inscrição em suportes. “Os enunciados discursivos escritos, todavia, são apropriados e 

objetivados pela mente humana que usa instrumentos e suportes, virtuais ao não, para a sua 

materialização fora do corpo.” (ARENA; ARENA, 2016, p. 245). Sendo assim, os suportes e 

os instrumentos digitais junto com a linguagem escrita criam o sentido e alteram o modo de 

pensar do homem, logo promovem o seu desenvolvimento cognitivo.  

À medida que novos suportes são inventados, criam-se novos instrumentos, 

consequentemente, esses novos suportes e esses novos instrumentos exigem gestos específicos 

para que a linguagem escrita possa neles se inscrever, porque “[a] revolução digital modifica 

tudo de uma vez: os suportes da escrita, as técnicas de sua reprodução e disseminação e as 

maneiras de ler. Tal simultaneidade é inédita na história da humanidade.” (CHARTIER, 2014, 

p. 31). Diante dessas mudanças, a criança não pode aprender a escrita limitada a um único gesto; 

ela precisa aprender os gestos específicos dos diferentes suportes. 

Os gestos foram culturalmente criados pelo homem na relação com a linguagem escrita, 

instrumento cultural, que promove o seu desenvolvimento e que se manifesta exteriormente na 
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relação com o outro, que na visão bakhtiniana, é aquele para quem se constrói o enunciado, 

portanto esse outro assume uma atitude responsiva, ou seja, participa ativamente das situações 

discursivas. De acordo com Arena,  

 
Os novos atos culturais superam os velhos, ao mesmo tempo em que alteram 

a própria língua escrita e impulsionam o ensino das operações culturais, 

intelectuais, sociais e históricas para as crianças das novas gerações, 

responsáveis pela transformação dos atos aprendidos, das suas finalidades, dos 

gêneros do discurso, dos suportes de escrita e da própria língua. (ARENA, 

2011, p. 36).  

 

O uso dos instrumentos digitais requer novos atos culturais, por isso modifica a maneira 

como as pessoas lidam com a linguagem escrita, razão porque com o seu uso são criadas 

necessidades de novas aprendizagens. Conforme destaca o autor, esses novos atos estimulam o 

ensino de diversas operações, que, por sua vez alteram os atos aprendidos pelas novas gerações. 

“A criança desenvolve-se na relação dialógica com os outros homens de sua cultura e com a 

apropriação de instrumentos criados pelas gerações anteriores.” (ARENA; DUMBRA, 2011, p. 

49). Assim, a criança aprende as funções dos novos instrumentos na interação com outras 

pessoas, uma vez que o modo de utilização é transmitido por gerações anteriores, isto é, a 

função social não é aprendida de forma natural, mas ensinada.  

Tendo como referência o que foi discutido até aqui, este artigo apresenta dados gerados 

durante o desenvolvimento da pesquisa intitulada apropriação da linguagem escrita por meio 

de aplicativos em dispositivos digitais, que tem por objetivo geral compreender as relações 

entre as crianças e os aplicativos presentes em dispositivos digitais no processo de apropriação 

da linguagem escrita. A pesquisa vem sendo desenvolvida em uma escola pública da rede 

estadual do Estado de São Paulo e em uma ONG de assistência social e educação chamada 

Amor de Mãe, localizadas na cidade de Marília. Participam da pesquisa crianças que cursam o 

1º e 2º ano das séries iniciais do Ensino Fundamental. Os dados aqui apresentados referem-se 

aos gerados com uma criança durante trocas de mensagens utilizando o aplicativo WhatsApp, 

presentes em dispositivos digitais nômades, como o smartphone. Será utilizada a letra P para 

se referir à pesquisadora, M para se referir ao interlocutor, pessoa com quem a criança trocou 

as mensagens, e T (8 anos), inicial do nome da criança, sucedido pela idade para se referir à 

criança. Ela frequenta o 2º ano de uma escola Estadual. 

 

Linguagem escrita e diálogos na era digital  

 

Durante o processo de apropriação da linguagem escrita, os instrumentos digitais são 

importantes, porque ampliam as possibilidades de inserção do sujeito no mundo da cultura 

escrita. A relação do homem com a linguagem é sempre mediada, pois ele se constitui como 

sujeito na relação com o outro e por meio dela se apropria dos conhecimentos criados 

socialmente. “No movimento das interações sociais e nos momentos das interlocuções, a 

linguagem se cria, se transforma, se constrói, como conhecimento humano.” (SMOLKA, 2012, 

p. 60). Na interação com o outro, a criança se apropria dos conhecimentos construídos 

socialmente. O diálogo abaixo mostra a interação da pesquisadora com T (8 anos), durante os 

primeiros contatos dele com o aplicativo WhatsApp.  

 
P - Você vai conversar com uma pessoa agora. Você já usou o celular para 

escrever? Não? Ah, então você vai usar pela primeira vez? Você já sabe como 

funciona o WhatsApp? Como a gente acha o teclado aí, T? 
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T (8 anos) - O teclado? 

P - Isso! Você vai conversar com uma pessoa que você nem conhece. Primeiro 

você tem que cumprimentar essa pessoa. O quê você vai falar aí? O quê você 

vai começar dizendo para ela? Oh, pode ser oi, bom dia, olá, tudo bem. E aí o 

que você vai colocar? 

T (8 anos) – Ah, não sei se vou colocar bom dia ou outra coisa.  

P - Pode colocar o que você quiser. Sem medo, pode mexer. 

T (8 anos) - Vou colocar bom dia mesmo.  

 

 Inicialmente, T desconhecia os aplicativos presentes no celular com função para escrever e 

dialogar com o outro. Mergulhado no mundo digital e na interação com a pesquisadora, ele vai aos 

poucos descobrindo as inúmeras funções presentes neste aplicativo. Portanto não é necessário 

primeiro ensinar a criança a utilizar os instrumentos digitais, porque ela aprende as funções e os 

gestos específicos de cada instrumento ou aplicativo, quando inserida mesmo em situações 

discursivas. Essa atitude didática se contrapõe a ideias tradicionais presentes em práticas escolares, 

pelas quais inicialmente é preciso aprender sobre a linguagem escrita ou aprender a usar 

determinados instrumentos para, posteriormente, utilizá-los. A pesquisadora dá sugestões de como 

T poderia iniciar o diálogo com sua interlocutora, uma vez que demonstra receio em escrever. Após 

as sugestões, decide escrever bom dia. (Figura 1).  

 

 

Figura 1- Escrita da palavra bom dia. 

 

Após a escrita, T escolhe um emoticon. Antes de iniciar o diálogo, a pesquisadora mostrou 

a ele todos os recursos disponíveis que poderia utilizar na hora de escrever, dentre eles, os 

emoticons, porque parte-se do princípio de que a escrita não é construída somente com letras, 

mas também com um conjunto de sinais e ícones. Esse modo de construção amplia a 

compreensão da criança sobre o ato de escrever. Diante da tela, ela assume a posição de escritor 

e de leitor de seus escritos. Portanto, ao colocar-se na posição de leitor T percebe que a grafia 

da palavra bom dia não está correta.  

 
P- Antes de você enviar, eu vou dar uma olhadinha para não ir errado para ela, 

está bem? É com uma menina que iremos conversar.  

T (8 anos)- Bom dia é junto? 
P- Ah, você achou aí? Estava pronto, né? Bom dia. 
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Ele pergunta, mas sem esperar a resposta da pesquisadora, já insere o espaço entre as 

palavras. Em seguida utiliza o banco de dados para corrigir a palavra bom, que aparece como 

segunda opção (Figuras 2 e 3). Diante disso, é possível perceber que a criança aprende a utilizar 

esses recursos à medida que os vai utilizando. Inicialmente desconhece a possibilidade do uso 

do banco de dados. Diante da tela do smartphone, T observa as configurações gráficas de 

palavras já escritas; nesse momento, assume uma atitude responsiva e aprende a utilizar 

enunciados verbais com caracteres não verbais.  

 

  

Figuras 2 e 3 – Correção do enunciado bom dia. 

 

Essa escrita, marca da contemporaneidade, é instantânea, porque a criança tem maiores 

possibilidades de recorrer à visão, portanto, irá se apropriar da escrita, buscando não propriamente 

os recursos fonográficos, mas, sobretudo, os visuais. Segundo Bajard (2016), uma das razões de 

fracasso de crianças em alfabetização é resultado de práticas docentes baseadas em uma visão 

fonocêntrica, que limita o ensino da linguagem escrita à correspondência entre letras e sons, 

desprezando sua função discursiva. Essa função ocupa o lugar central nas trocas de mensagens do 

WhatsApp. T aprende a escrever no diálogo com o outro, em termos bakhtinianos.  

 
P - Você pode escrever mais coisas enquanto ela não respondeu. Está vendo 

que ela recebeu? Oh, tem dois risquinhos aqui. Quando ela ler, vão ficar azuis.  

T (8 anos) - Leu.  

P - O que está acontecendo aí, I está? Ela está digitando, escrevendo, oh? Você 

pode perguntar se ela está bem. O nome dela aparece aqui, acho que ela vai 

perguntar o seu.  

T (8 anos) - Cadê? 

P - Aqui, oh! Olha lá ela mandou um bom dia.  

T (8 anos) - Bom dia e mandou um sol. 

 

Todas as ações que ocorrem durante a escrita pelo WhatsApp são enfatizadas pela 

pesquisadora. Durante a escrita ela mostra o que acontece: quando o interlocutor lê a mensagem, 

isto é, quando a mensagem do autor foi enviada há um sinal de tique de cor cinza; dois tiques 

cinzas indicam que foi entregue a todos os contatos; dois tiques azuis indicam que a mensagem 

foi lida. Com isso T apropria-se dos gestos necessários para escrever nesse suporte. Na interação 

com a pesquisadora, com o interlocutor e com o instrumento digital, T constrói seu discurso. 

“Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a alguma coisa e é 

construída como tal.” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1992, p. 98). A escrita é sempre orientada 
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a alguém e possui finalidades específicas, pois o ensino da língua viva se dá na construção de 

enunciados no diálogo com o outro.  

Na apropriação da cultura já construída por outros homens, o sujeito objetiva e cria novas 

necessidades, que, na atividade humana, dará origem a novos instrumentos e a novos processos 

cognitivos. Os resultados das atividades humanas se materializam nos objetos e instrumentos 

criados pelo homem nas suas relações com a vida. 

 

Conclusão  

  

Ao pensar a linguagem escrita como meio de transformação do sujeito, faz-se necessário 

inseri-lo no mundo da cultura escrita e no mundo digital. A apropriação desses bens culturais 

produzidos pela humanidade desenvolve as funções psíquicas superiores do homem e ampliam 

as possibilidades de acesso a linguagem escrita. O aplicativo WhatsApp permite que, na fase de 

constituição da escrita para si, a criança a compreenda como uma criação humana, 

essencialmente semiótica, dirigida para os olhos. Por meio dos enunciados dirigidos para o 

outro, com consultas ao banco de dados do teclado virtual, a criança tem as bases necessárias 

para a construção de uma consciência gráfica, específica da escrita, em vez de perder-se nos 

labirintos da consciência fonológica, própria do universo da oralidade.  
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EXPERIÊNCIA, EDUCAÇÃO E IMAGEM: UMA BREVE CONVERSA 

 

Giovana Scareli1 

 

 Este texto ensaia um diálogo imaginário com o professor Jorge Larrosa, a partir de um 

texto seu, publicado no Brasil em 2002, que tem como principal conceito o de “experiência” 

relacionando-o a algumas fotografias produzidas por mim e uma outra, a mim apresentada, 

porém sem que fosse me dado o direito de publicá-la.  

 Nas dobras do (im)possível, ver/sentir/experienciar fotografias, buscando diálogos para 

um fazer educação mais sensível. 

 

Primeiro Momento – experiência e fotografia 

 

 

 

 

 

Aqui deveria ter uma fotografia. 

A autora da fotografia não autorizou a sua publicação.  

 

A fotografia que apresento de modo descritivo, possui uma bela composição entre corpos e 

cenário. Em linhas horizontais aparecem um banco de madeira, um pedaço de chão de terra batida, 

o rio Amazonas ao fundo, e a linha do horizonte dividindo o rio mostra um pedacinho da mata e o 

céu com muitas nuvens bem suaves, semelhante a uma aquarela. No banco de madeira, em primeiro 

plano, duas meninas estão sentadas, formando linhas verticais que dão equilíbrio à fotografia. 

Alguns galhos com folhas verdes, emolduram a cena, nos dois cantos superiores. 

 Os corpos estão em destaque. Uma das meninas é índia, morena, com o corpo desenhado 

em carvão, pés descalços e sujos de terra, veste uma saia rústica, feita de de palha em tons de 

bege e tenta abrir uma caixa de suco de soja ao mesmo tempo em que segura um canudo. A 

outra menina é branca, de cabelos ruivos, usa shorts azul marinho de poás brancas, camiseta 

branca e colar rosa, calça sandália plástica clara e bebe seu suco de caixinha com o canudinho, 

deixando a mostra suas unhas pintadas de rosa quase no mesmo tom do colar. 

 Tomo esse imagem para pensar. O que ele me/nos provoca? O encontro de duas 

culturas? O choque entre culturas? Talvez poderíamos percorrer um caminho longo falando 

desse encontro cultural. No entanto, duas culturas, de repente, tomam suco de soja de caixinha 

na beira do Rio Amazonas. Proponho como exercício, pensar com as imagens, assim como nos 

diz Wunder (2006), 

 
Exercício de pensar o fora e o dentro da imagem, escorregar por profundidades 

imaginárias. A fotografia como passagem, uma janela em que os 

acontecimentos passam, atravessam vidas. Memórias, conteúdos de vida, de 

existências, impregnados na imagem, que se deixam perdurar nas superfícies. 

Como entrar neste mundo que as imagens nos proporcionam? Mundo de 
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outros sentidos, não apenas de expressão de sentidos dados, já estabelecidos, 

o expresso é o sentido... o acontecimento (WUNDER ET ALL, 2006).  

 

Neste exercício de olhar, nesse pensar o dentro e fora da imagem, escorregando por suas 

fendas, trazendo memórias, sentidos, significados, objetivo trazer possibilidades de 

pensamentos outros que não obedeça “à necessidade representacional do questionamento “o 

que isso quer dizer?”, “qual o significado daquilo?”, mas possibilitar escorregões e deslizes 

pelas potências da contemplação e produção de sentidos na própria imagem” (SCARELI; 

ANDRADE, 2008, p. 52). 

Para além dessa pequena ironia, da presença da caixinha longa vida, do suco artificial, da 

sandália de plástico, aliás, quanto plástico! – canudo, sandália, colar, esmalte – que experiência 

podemos ter com essa imagem? Que educações? Educação visual, ambiental, cultural e tantas 

outras que nossas percepções consigam ativar afectos. 

Imagino-me conversando com Jorge Larrosa, em um texto que foi publicado a partir de 

uma fala desse autor, em 2001, intitulado “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”. 

Ao falar de experiência, ventilada muito bem neste texto por Larrosa, inicio nossa conversa 

trazendo uma definição de experiência proposta pelo autor: 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que 

correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar 

mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, 

sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 

o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 

atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 

calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 

 

Não posso dizer acerca da experiência do encontro das duas meninas da fotografia. Não 

sei o que sentiram, como foram tocadas por esse acontecimento. Sei dizer do meu encontro com 

essa imagem, das minhas afecções, do que senti. Ao deslizar pela fotografia, deixar as sensações 

me tomarem e depois encontrar o texto de Larrosa e encontrar algo dizível da sensação 

experimentada. Concordo com Larrosa quando ele diz que a velocidade impede a experiência, 

visto que esta precisa de tempo, de lentidão e fico feliz de escrever este ensaio, pois precisei 

arrumar um tempo, para me permitir ler, estudar, ver mais devagar, caso contrario, talvez essa 

imagem não passasse de um instante e depois fosse guardada, arquivada para, quem sabe, um 

dia ser vista novamente, da mesma forma como fazemos com tantas outras que nos tocam, mas 

passam com a velocidade das coisas que se avolumam no nosso dia. Mas, também poderia 

escrever algo no momento, o que poderia não passar de opiniões, o que também, segundo 

Larrosa, impede o saber da experiência. 

Essa fotografia me tocou de alguma forma. Talvez porque tenha chegado até mim dias 

após minha visita a Manaus/AM em 2011, por conta do Encontro de Pesquisadores Norte 

Nordeste – EPENN e, como quase todos os turistas, fiz um passeio pelo rio Negro até o encontro 

com o rio Solimões, de onde se forma o rio Amazonas. Neste passeio, também passamos por 

uma comunidade flutuante, tiramos fotografias do que consideramos “diferente”, “exótico” 

paramos em uma das casas para tirar mais fotografias com uma cobra sucuri e um bicho 

preguiça. O passeio seguiu até uma lagoa com vitórias régias, um almoço maravilhoso cujo 

prato principal era o famoso pirarucu, depois compra de artesanato etc. 
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Figura 01-03: Fotografias de Manaus-AM. Arquivo pessoal. 

 

O olhar do turista/estrangeiro fica atento para as coisas que não conhece. O encontro das 

águas de rios tão distintos, a escola flutuante, a flor das Vitórias Régias2. 

Ao mostrar essas fotografias para Larrosa, queria conversar com ele sobre os sentidos de 

seu texto sobre as fotos que selecionei. Para mim, o texto e essas imagens provocam muitas 

intensidades, dobras, afecções.  

Essa conversa tem a ver com esta experiência que Larrosa nos fala em seu texto. A 

fotografia, o cinema, as animações podem chegar até as pessoas e ir até a escola e não significar 

nada. Assim como um passeio, pode ser apenas uma diversão ou um momento de receber um 

conjunto de informações que também não significarão nada. A educação ambiental, também 

pode ser nada se esse conjunto de coisas que estou falando não tocar, não te fazer parar para 

olhar, escutar, pensar, sentir. Pode não significar nada se não der atenção, não estiver sensível, 

não abrir os olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode não acontecer nada, se não calar, se não 

conseguir suspender o juízo, a vontade, se não der tempo e espaço para o acontecimento. 

Pensei no meu silêncio no barco e meu desejo de estar só, para poder sentir aquelas águas tão 

distintas se encontrando, permanecendo em suas distinções até certo ponto para depois se 

mesclarem. Pensei em como olhei para aqueles que considero diferentes de mim, por raça, cor, local 

de nascimento, mas também em como somos parecidos, o quanto, em natureza, somos iguais. 

Posso dizer que sinto-me como o “sujeito da experiência” definido por Larrosa em seu 

trabalho: 

 
Esse sujeito que não é o sujeito da informação, da opinião, do trabalho, que 

não é o sujeito do saber, do julgar, do fazer, do poder, do querer. [...] Em 

qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada 

ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua 

atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua 

disponibilidade, por sua abertura (LARROSA, 2002, p. 24). 

 

Um território de passagem, um lugar, espaço do acontecer... é assim que os sujeitos da 

experiência se sentem quando são tomados pelo acontecimento, pela experiência.  

Também não quero dar a impressão de que para ter experiência é preciso estar em algum 

lugar fisicamente, que mediado por algum artefato ou produto cultural isso não aconteça. 

                                                           
2 As fotografias foram feitas pela autora do texto. 
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Assim, devo agora, pensar no caso do cinema e como este produto da cultura, esta linguagem 

poderia trabalhar em prol da experiência. 

Segundo Edgar Morin (2001, p. 48) “Literatura, poesia e cinema devem ser considerados, 

não apenas nem principalmente, objetos de análises gramaticais, sintáticas ou semióticas, mas 

também escolas de vida, em seus múltiplos sentidos.” 

Como escolas de vida, gostaria de pensar a possibilidade de conhecer através da 

experiência. Certamente, em nossa vida, não poderemos ir para todos os lugares que 

gostaríamos a fim de experimentar essas vivências. Assim como essa prática também não 

garantiria que iríamos adquirir o “saber da experiência”.  

Segundo Heidegger (1987, p. 143) In Larrosa (2002, p. 25) 

 
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 

que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em 

“fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos 

acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 

receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma 

experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 

interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados 

por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo.  

 

Assim, penso que a experiência pode acontecer na escola, ao assistir um filme, desde que 

estejamos pré-dispostos a aceitar este encontro, ao nos submetermos a este acontecimento, ao 

deixarmo-nos que algo se apodere de nós. Lembro-me de vários filmes que podem nos 

sensibilizar. Mas essa sensibilidade não está, necessariamente, no filme. Não é o bom filme ou 

o filme ruim que irá nos sensibilizar para a experiência. Ou seja, mesmo um filme considerado 

“comercial”, “popular” o que poderia denotar algo negativo, para quem gosta de classificações, 

poderia se prestar para a promoção da experiência. Assim como o inverso também é verdadeiro, 

um filme considerado bom, “arte”, “poético” pode não acontecer, não sensibilizar. 

Dessa forma, lembro-me de filmes como A. I. Inteligência Artificial (2001), de Steven 

Spielberg que pode provocar mais o pensamento que um documentário sobre o consumo, a 

produção de lixo, as catástrofes ambientais provocadas pelo homem, a engenharia genética, 

robótica etc. Segundo Morin (2001, p. 51), 

 
Literatura, poesia, cinema, psicologia, filosofia deveriam convergir para 

tornar-se escolas de compreensão. A idéia da compreensão humana constitui, 

sem dúvida, uma exigência chave para nossos tempos de incompreensão 

generalizada: vivemos em um mundo de incompreensão entre estranhos, mas 

também entre membros de uma mesma sociedade, de uma mesma família, 

entre parceiros de um casal, entre filhos e pais. 

 

Compreender o outro, deixar-se acometer pelo outro, talvez fosse um bom início para o 

saber da experiência. 
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LIVROS “FORA DA CAIXA”: UMA VIVÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA  

 

Ana Maria Moraes Scheffer1 

Márcia Mariana Santos de Oliveira Ramalho2 

Maiara Ferreira de Souza3 

 

A experiência de abrir a caixa e se deparar com 

livros novos, com cheiro especial de livro, de tinta, 

de papel novinho, textura, ruído de livro novo. É 

singular! 

Flávia Brocchetto Ramos 

 

Considerando que a escola é uma das principais instâncias de formação do sujeito leitor, 

vale destacar uma iniciativa que vem acontecendo no Brasil, no sentido de contribuir para que 

essa instituição cumpra a sua tarefa de formar leitores. Trata-se da política adotada pelo governo 

federal de distribuição de acervos literários para a constituição de bibliotecas escolares nas 

escolas públicas brasileiras através do Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE). 

Esse programa, que surgiu em 1997, traz a possibilidade de propiciar o acesso e a ampliação do 

universo literário dos alunos, além de alargar as iniciativas de dinamização do uso do acervo e 

de promoção da leitura literária no interior das escolas. 

De acordo com Paiva (2015), o objetivo principal do PNBE é democratizar o acesso a 

obras de literatura brasileiras e estrangeiras infantis e juvenis, além de fornecer materiais de 

pesquisa e de referência a professores e alunos. A partir das pesquisas desenvolvidas por essa 

pesquisadora foi constatado que em seus 18 anos de existência, um número expressivo de livros 

foi distribuído e milhões de alunos e escolas beneficiadas. Contudo, a distribuição e o acesso 

não estão sendo executados integralmente, uma vez que os acervos de literatura constituídos 

pelo PNBE, em muitas escolas, têm permanecido encaixotados, impedindo, assim, o 

conhecimento desse material pelos professores, o contato direto do aluno com os livros e o seu 

uso, o que, consequentemente, compromete a formação leitora.  

Em função dessa realidade, nos propusemos a promover o acesso e efetivar o uso dos 

livros das caixas do PNBE. Para tanto, promovemos algumas vivências entre as crianças, 

professores e pesquisadores com a literatura através da realização da oficina literária “Livros 

‘fora da caixa’: uma vivência de leitura literária”, integrada ao projeto de extensão “Tempos e 

espaços de leitura” no âmbito do grupo de pesquisa Linguagem, Infâncias e Educação – LINFE 

– da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O objetivo desse projeto 

de extensão é refletir a formação de professores como leitores literários e suas práticas docentes 

na formação de crianças leitoras, para, a partir disso, efetuar intervenções nas escolas através 

do desenvolvimento de oficinas de leitura.  

Para compartilhar a experiência de leitura vivida por todos os envolvidos nessa proposta 

de oficina literária, organizamos esse texto buscando entrecruzar prática e teoria. Para tanto, 

narramos as vivências dessa oficina que foi realizada em duas escolas de Educação Infantil da 

rede municipal de ensino de Juiz de Fora, a qual teve a participação das professoras das turmas 

e dos pesquisadores na elaboração do planejamento e no seu desenvolvimento com as crianças. 

Trazemos as contribuições de estudos que discutem a leitura literária e o letramento literário e 

tecemos algumas considerações sobre o trabalho desenvolvido. 

                                                           
1 Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. Brasil. E-mail: anamscheffer@oi.com.br. 
2 Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. Brasil. E-mail: mmariana-oliveira@bol.com.br. 
3 Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Minas Gerais. Brasil. E-mail: maiaraf.souza@gmail.com. 
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 Narrando as oficinas de leitura: reflexões entre teoria e a prática  

 

As oficinas foram desenvolvidas em espaços como a biblioteca escolar e a sala de aula. 

Na primeira escola onde foi realizada a oficina, as crianças foram organizadas no espaço 

externo da biblioteca. A professora e a pesquisadora prepararam o ambiente com tapete, 

almofadas e os livros. As crianças ao chegarem nesse ambiente se posicionaram em círculo ao 

redor dos livros. Cada uma escolheu o livro que mais lhe havia despertado interesse. Num 

primeiro momento, as crianças puderam manusear e realizar a leitura dos livros. Um grupo de 

três meninos observou os livros e um deles apontou para o livro “Mar de sonhos4”, que na capa 

traz um barco sobre uma grande onda e disse aos colegas: “Olha, esse é a arca de Noé!”. Essa 

fala despertou nossa atenção pela inferência que o menino fez do desenho a partir de histórias 

por ele já conhecidas, as quais podem ser a história bíblica da Arca de Noé, os textos literários 

de Vinícius de Moraes e Ruth Rocha, entre outros. 

Outras crianças também demonstraram interesse pelos livros, compartilharam algumas 

ideias e fizeram referências às práticas de leitura desenvolvidas em casa com as famílias. 

Percebemos que as ilustrações despertaram maior interesse das crianças pela escolha dos livros 

para a leitura.  

Destacamos um momento da oficina em que uma criança começa a interagir e se deixa 

levar pelo encanto da leitura. Primeiro, a criança observou todos os livros dispostos e só depois 

de algum tempo escolheu um livro. Ela leu o livro até o final da oficina e foi o último a guardá-

lo. O menino observava cada imagem, passando o dedo sobre as páginas. Folheou o livro até 

chegar ao final, onde estavam as fotos dos autores e sua descrição, foi quando ele disse: “Tia 

olha quem escreveu.” Conforme assinala Paiva e Rodrigues,  

 
a interação com o livro é necessária ao letramento literário que envolve o 

conhecimento das características materiais do objeto, aspectos paratextuais 

que remetem à autoria, à editora, ao projeto gráfico que institui o diálogo entre 

as imagens e o texto verbal, enfim, a uma série de aspectos passíveis de serem 

experimentados somente com o contato direto com o livro (PAIVA E 

RODRIGUES, 2008, p. 111). 

 

Na segunda escola, organizamos as crianças em grupos na sala de aula. Com a pergunta: 

O que tem na caixa? Instigamos as crianças a pensarem e exporem suas opiniões. Algumas 

imediatamente falaram: “brinquedos”, “doces”, “pipoca”. Outras arriscaram: “tapete de 

histórias”, “coisas de princesa”, “contos de fadas” e uma delas acertou quando disse: “livros!”. 

Nesse momento perguntamos às crianças: “Mas que tipo de livros vocês acham que tem na 

caixa?” Algumas responderam: “de bruxas”, “de princesa”, “contos de fadas”, “aventura”, entre 

outros. 

Após essa conversa, abrimos a caixa e mostramos para as crianças os vários livros que 

estavam dentro. Nesse primeiro momento, elas puderam escolher os livros, manuseá-los, olhar 

os detalhes, sentir o livro: sua espessura, tamanho, cheiro, cores, e conhecer seu interior. 

Conforme assinala Manguel, “o leitor ao entrar em contato com o livro, estabelece uma relação 

íntima, física, a qual todos os sentidos participam” (MANGUEL, 199, p. 277). De fato basta 

observarmos os pequenos com o livro para certificarmos disso.  

Um grupo de crianças estava completamente envolvido com o enredo das histórias que 

estava sendo construído no momento da leitura, o qual conjugava os elementos visuais dos 

livros e aqueles da imaginação criativa da infância. Foi um momento de encanto e 

                                                           
4 NOLAN, D. Mar de Sonhos. 1ª Edição. Editora: Nova Fronteira, 2013.  
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compartilhamento de vivências que oportunizou a aproximação das crianças com a 

materialidade do livro no espaço escolar. Sobre isso, Vigotski destaca que,  

 
já na primeira infância, identificamos nas crianças processos de criação que 

se expressam melhor em suas brincadeiras. A brincadeira da criança não é 

uma simples recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de 

impressões vivenciadas. Assim como na brincadeira, o ímpeto da criança para 

criar é a imaginação em atividade. (VIGOTSKI, 2009 p. 16-17). 

 

Na sequência, sentamos todos em uma roda para iniciar as leituras. O primeiro livro lido 

foi “Lino5”. Uma das pesquisadoras começou a contação lendo o título do livro de modo a 

instigar as crianças a criarem hipóteses acerca da história a partir da ilustração da capa. 

Expressivo número de crianças da sala apontou que já conhecia a história do livro. Foi 

interessante perceber que mesmo já conhecendo o livro e a história, as crianças o escolheram 

para leitura, o que demonstra o encantamento literário e a necessidade delas, nesse processo de 

formação de leitoras, ouvirem a mesma história mais de uma vez. A esse respeito Machado e 

Correia (2010, p. 108), apontam que “o fato de a criança, em geral, gostar de ouvir histórias e 

diríamos, mais de uma vez a mesma história, aponta um traço da leitura literária nessa fase de 

formação”. Afinal, leitura apressada de um texto literário não combina com a literatura.  

Ao iniciarmos a leitura dessa obra, percebemos que as crianças foram acompanhando 

atentamente todos os detalhes, gestos corporais e faciais, entonações e o enredo da história. 

Quando foi finalizada a leitura, uma menina chamada Samara pediu a pesquisadora para contar 

a história novamente. Apesar de ainda não saber ler, Samara, em sua leitura, utilizava as 

ilustrações do livro e a memória, uma vez que já escutara a história. A menina iniciou a 

narrativa, enfatizando as mesmas cenas, detalhes e expressões que a pesquisadora acabara de 

fazer. Foi surpreendente observar que Samara se espelhava na pesquisadora para recontar a 

história do seu modo, refletindo nas suas ações aquela vivência imediata da história ouvida. 

Sobre isso, é interessante dialogar com Cosson (2014), que aponta a prática de leitura em voz 

alta como possibilidade de tornar o professor um modelo de leitor, contribuindo no despertar 

do interesse pela leitura da obra, na observação dos seus gestos de leitura pelas crianças, na 

construção partilhada dos sentidos despertados pelo texto. 

Vale destacar um momento em que as crianças escolhiam o próximo livro para a leitura, 

e uma criança levantou a mão dizendo que queria ler uma história. A menina Alice nos 

surpreendeu dizendo que não queria ler nenhum daqueles que ali estavam e sim outro que estava 

dentro da “Maleta viajante”, que falava sobre “O segredo”. Essa “Maleta viajante” é parte de 

um projeto desenvolvido na escola que procura oportunizar as famílias momentos de leitura 

coletiva de histórias. Para isso, a cada semana, uma criança da turma leva para casa a maleta 

que contém vários livros infantis, com a proposta de que após a leitura junto das crianças, os 

pais relatem, em um caderno de notas, como foi essa experiência. 

No dia da oficina aqui apresentada, Alice havia acabado de entregar para a professora da 

turma a maleta viajante que ficou em sua casa por alguns dias. Pelo que pudemos perceber na 

atitude dessa criança, a vivência com os livros da maleta foi significativa a ponto de surgir a 

necessidade de compartilhar com os colegas o vivido, o lido e a história de que mais gostou. 

Considerando ser relevante a sua atitude, deixamos a menina pegar o livro na maleta e contar a 

história para os colegas. O livro escolhido por ela foi “Você sabe guardar segredo?6”. Alice 

iniciou a leitura do livro com entusiasmo e uma postura de leitor proficiente. A pequena leitora 

                                                           
5 NEVES, A. Lino. São Paulo: Callis Editora, 2011. 
6 FRANÇA, M. FRANÇA, E. Você sabe guardar segredo? São Paulo: Editora Ática, 2010. 
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manuseava o livro com cuidado, observava as ilustrações com atenção e narrava a história 

utilizando os elementos visuais do livro e as recordações da história que dançavam em sua 

memória a partir da leitura feita em casa. Ao contar os fatos da história virava o livro em direção 

às crianças, para que elas pudessem acompanhar a narrativa e o seu desencadear pelas 

ilustrações. Esse movimento de Alice nos remete à ideia de que a atitude dos mediadores de 

leitura reflete no modo de se comportar do leitor em formação, principalmente quando este 

mediador é alguém tido como referência para as crianças, que está em permanente relação 

dialógica com ela. 

Surpreendeu-nos o modo como a menina enraizou a história, pois utilizou até os recursos 

estilísticos presentes na narrativa, empregando-os no momento certo, ou seja, onde eles se 

apresentavam na história escrita. Assim, notamos que, essa criança firmou um pacto ficcional com 

o livro a partir de uma vivência familiar de leitura da história. Isso demonstra as potencialidades da 

leitura e os sentidos que as crianças atribuem às suas experiências com o texto literário. 

 

Considerações finais 

 

Com base no que foi vivenciado a partir dessa oficina literária, podemos dizer que as 

crianças não só tiveram a oportunidade de ter contato e conhecer os livros da caixa, como 

também puderam se encantar e se emocionar com as histórias. O encontro com a literatura por 

meio de uma caixa de livros fez com que todos os sujeitos envolvidos nessa atividade fossem 

convidados a participar ativamente na construção de sentidos para o texto literário. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que a escola, enquanto instituição responsável pela 

formação do leitor, necessita ampliar a experiência da criança com a leitura, para que a partir 

dessas vivências, possam ser expandidas as possibilidades da atividade de criação.  
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POÉTICAS E CULTURAS INFANTIS EM MOVIMENTO: DESDOBRANDO 

IMAGENS1 

 

Adriana Alves da Silva2 

 
Elucubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos – material educativo, 

brinquedos ou livros – que fossem apropriados para as crianças é tolice. 

Desde o iluminismo essa é uma das mais bolorentas especulações dos 

pedagogos. Seu enrabichamento pela psicologia impede-os de reconhecer que 

a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos de atenção e exercícios 

infantis. E dos mais apropriados. Ou seja, as crianças são inclinadas de modo 

especial a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde visilmente 

transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente atraídas 

pelo resíduo que surge na construção, no trabalho de jardinagem ou 

doméstico, na costura ou na marcenaria. Em produtos residuais reconhecem 

o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas 

unicamente. Neles, elas menos imitam as obras dos adultos do que põem 

materiais de espécie muito diferente, através daquilo que com eles aprontam 

no brinquedo, em uma nova, brusca relação entre si. Com isso as crianças 

formam para si seu mundo de coisas, um pequeno no grande, elas mesmas. 

Seria preciso ter em mira as normas desse pequeno mundo de coisas, se se 

quer criar deliberadamente para as crianças e não se prefere deixar a 

atividade própria, com tudo aquilo que é nela requisito e instrumento, 

encontrar por si só o caminho que conduz a elas. 

(“Canteiro de Obra” in Rua de mão única, Walter Benjamim) 

 

Culturas infantis em movimento 

 

Ter em mira as normas desse pequeno mundo de coisas, escrito por Benjamim, em 

meados dos anos 1930, referindo-se ao universo infantil, em período subseqüente, ressoava 

inquietações no Brasil. A clássica pesquisa de Florestan Fernandes, sobre os grupos infantis, 

em São Paulo na década de 1940, publicada como As ‘trocinhas’ do Bom Retiro: contribuição 

ao estudo folclórico e sociológico da cultura e dos grupos infantis (1944), pioneiramente chama 

a atenção para a importância do folclore enquanto ciência3, e nesta perspectiva de pesquisar a 

cultura brasileira com foco no folclore deparou-se com as culturas infantis. 

Esse trabalho escrito em 1944, para o concurso Temas Brasileiros, instituído pelo 

Departamento de Cultura do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, 

segundo Fernandes em seu ‘memorial’ - “O trabalho que teve mais importância para mim foi o 

que escrevi sobre as trocinhas do Bom Retiro. Pela primeira vez, via-me enfrentando as tarefas 

de materializar e de reconstruir as bases sócio-dinâmicas da vida em grupo.” (p. 133). Trata-se 

de um texto autobiográfico publicado na revista Estudos Avançados (1994) sob o título de 

                                                           
1 O presente trabalho é uma montagem a partir de fragmentos da Tese de Doutorado “A estética da infância no 

cinema: poéticas e culturas infantis” defendida na Faculdade de Educação da Unicamp em fevereiro de 2014, sob 

a orientação da Profa. Dra. Ana Lúcia Goulart de Faria. 
2 Prefeitura Municipal de Florianópolis. E-mail: silvadida07@gmail.com. 
3 Cabe destacar que Florestan Fernandes pioneiramente ressalta a importância do folclore do ponto de vista 

cientifico, ou seja, na academia, porém ele mesmo frisa o quando este estudo já vinha sendo aprofundado e 

sistematizado por Mario de Andrade, deste os anos 1920, sendo segundo Fernandes, negligenciado pela pesquisa 

cientifica, como um tema menor. 

mailto:silvadida07@gmail.com
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“Ciências Sociais: na ótica do intelectual militante”, destacando o quando As Trocinhas, foi seu 

trabalho de iniciação didática para cientifica.  

Essa pesquisa é um marco da infância brasileira. Parte de um sociólogo em início de 

carreira, com a utopia de transformação da sociedade, a partir da sua própria condição material 

de existência, precária, descrita no memorial citado e remetendo em muitas passagens aos 

personagens e ao mundo rústico que tanto encantava duas referências fundamentais do presente 

trabalho, Pier Paolo Pasolini (cineasta, poeta e critico italiano) e Walter Benjamim (filosofo 

alemão), em suas imagens e narrativas sobre os camponeses e subproletariado emergente na 

Europa do inicio do século XX.   

Nessa pesquisa, Florestan Fernandes, apresenta o conceito de cultura infantil, num 

contexto específico da cidade de São Paulo, a mesma que viveu sua infância pobre e 

marginalizada, nos anos 1920, no processo de análise de dados empíricos, problematizando o 

processo de produção de conhecimento social com uma exigência fundamental para se pensar 

as crianças, segundo ele “nem teorias sem fatos nem fatos sem teorias.” (p. 134) 

Porém o mais importante para nosso debate são duas questões que seguindo algumas 

pistas, tanto dos interlocutores anteriores quando desse trabalho de Florestan Fernandes, é sobre 

a invisibilidade e incomunicabilidade da infância enquanto grupo social que produz cultura. 

E inspirada por uma metodologia benjaminiana (Passagens, 2006) – “o método é desvio”, 

buscando o limiar, que amalgame a ciência, a arte e a política, nenhuma referencia intelectual 

no Brasil teve importância maior para o nosso debate que Mario de Andrade, inclusive ele 

pesquisou profundamente a cultura brasileira, o folclore e as tradições passadas de gerações em 

gerações, saberes em movimento e, também possibilitou uma ação concreta na materialização 

das culturas infantis em seu tempo histórico.  

Ana Lúcia Goulart de Faria em sua tese de doutoramento, posteriormente publicada no 

livro Educação pré-escolar e cultura (2002), nos apresenta Mario de Andrade, poeta, 

intelectual e gestor de política cultural na cidade de São Paulo, sendo também educador das 

crianças, professoras e famílias operárias em um projeto para a infância operária em São Paulo 

nos anos 1930, em seu trabalho a autora mostra,  

 
(...) neste trabalho que o Parque Infantil (PI) garantiu a assistência aos filhos 

e filhas do operariado sem prejudicar a qualidade da educação lá oferecida, o 

que não costuma acontecer em instituições infantis não-escolares. Pelo 

contrário, o que me faz chamar Mario de Andrade (MA) de educador e trazê-

lo ao lado dos pensadores da educação infantil é justamente o fato do PI haver 

proporcionado educação de alta qualidade, especifica para a criança pequena, 

quando, sem escolarizá-la, tratou-a como um ser diferente do adulto, como um 

outro, isto é, enquanto alguém que cria uma determinada cultura, a cultura 

infantil. Através de objetivos estéticos e artísticos, deu-lhe a oportunidade de 

expressar-se das formas mais diversas. E, principalmente, permitiu que 

exercesse a especificidade infantil, propiciando experiências lúdicas, através 

das brincadeiras, dos jogos tradicionais infantis, do folclore4, onde, através da 

oralidade, as crianças recriam, os jogos tradicionais, reinventando o passado 

no presente, alterando a realidade, construindo e reconstruindo 

conhecimentos: onde, de fato, são crianças e brincam. (p. 74) 

                                                           
4 Segundo Faria (2002) em uma citação em nota de rodapé que acompanha o fragmento citado, “Diz Fernandes (1979, 

p. 378-388) (..) um único folguedo pode pôr a criança em contato com quase todos os valores e instituições da 

comunidade de modo simbólico, em seus grupos (...) O desejo comum de brincar, o contínuo trato com as mesmas 

crianças, a preferência por certos tipos de jogos, sua livre escolha, a liberdade de que goza nesses momentos e o interesse 

que lhe desperta o brinquedo em bando conduzem a criança à formação das primeiras amizades, dando-lhe a noção da 

posição social. Nesse grupo, começa o contato com o meio social, de maneira mais livre e íntima.”  
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E esta cultura infantil destacada nesta experiência concreta, num determinado tempo e 

espaço, aconteceu em condições dadas, à primeira é de coletivo infantil – assim como observou 

Florestan Fernandes nas ‘trocinhas’ e Mario de Andrade proporcionou nos Parques Infantis, e 

a segunda na nossa proposição é de estar atrelada à cultura popular, numa estética do povo, ou 

seja, as culturas infantis estão diretamente condicionadas as culturas populares. 

Alfredo Bosi, no livro Dialética da Colonização (1992) apresenta um ensaio belíssimo5 

sobre a cultura brasileira e as culturas brasileiras, trazendo um exercício retórico muito 

pertinente do singular ao plural ao situar a questão da cultura brasileira, sua multiplicidade e 

hierarquização constante, bem como hibridização permanente.  

Bosi ao descrever sobre o processo de cruzamento das culturas destaca Mario de Andrade 

e Oswald de Andrade, o primeiro com o nacionalismo estético crítico e o segundo com o 

antropofagismo, ambos com suas distintas abordagens, porém complementares do ponto de 

vista criativo, tendo como vetor mitopoético 

 
Cultura popular é entendida pelo autor de Macunaíma e pelo autor do 

Manifesto Antropofágico, em primeiro lugar, como expressão da 

sensibilidade tupi, articulada em lendas, mitos recontados pelos cronistas, 

pelos jesuítas e por alguns antropólogos contemporâneos. Em um segundo 

tempo, um estudioso infatigável como Mário de Andrade se pôs a pesquisar 

também o mundo do negro e do mestiço, já então como folclorista quase 

profissional; mas já não era o momento heróico das definições modernistas 

fundamentalmente primitivistas. A exploração do Brasil pobre moderno seria 

obra dos romancistas regionalistas, particularmente os nordestinos e os 

gaúchos que constituem a nossa melhor tradição neo-realista. De São Paulo, 

região industrial, capitalista, ponta de lança da modernização cultural, saiu a 

flecha do primitivismo radical, como se a alternativa real fosse a expressa no 

famoso trocadilho oswaldiano “tupy or not tupy, that is the question” (p. 333) 

 

Antropofagia e Alquimia: inspirações estético-metodológicas 

 

Ana Lucia Goulart de Faria em 2008 no X Congresso Luso-Afro Brasileiro de Ciências 

Sociais6, realizado em Portugal, intitulado Sociedades Desiguais e Paradigmas em Confronto 

apresentou uma fala sobre este movimento de interlocução entre a arte e a política que construiu 

no passado políticas para uma infância brasileira e no presente nos alimenta de muitas 

possibilidades para ressignificar a antropofagia como metáfora e método. 

 
Inspirada no Movimento Antropofágico que comemora neste ano de 2008 

seus 80 anos e no centenário de Claude Lévi- Strauss também destruidor 

do colonialismo ocidental preparei meu texto “Mario de Andrade, 

Macunaíma e as crianças pós-colonialistas” com textos completos, 

fragmentos e citações principalmente do poeta Mario de Andrade e de 

Oswald de Andrade à moda antropofágica, portanto, uma colcha de 

retalhos, uma aparente falta de nexo entre as partes. Espero assim 

homenageá-los neste 1º congresso Luso - Afro - Brasileiro. Este texto 

consta também de algumas imagens que levarei para a apresentação em 

power-point. São crianças no Parque infantil em 1936 mostrando a 

diversidade da cultura brasileira, inclusive uma fotografia das crianças 

                                                           
5 Cabe destacar que o texto redigido entre 1979 e 1980, foi publicado inicialmente em Filosofia da Educação 

Brasileira, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1981. 
6 <http://www.xconglab.ics.uminho.pt/>. Acesso em: 01/09/2011. 

http://www.xconglab.ics.uminho.pt/
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encenando a Nau Catarineta de origem portuguesa e encontrado por 

Mario de Andrade uma adaptação no nordeste e trouxe para os parques 

infantis. O mapa de Peters de 1957, parecendo estar de cabeça para baixo 

traz a África no centro e a Europa esmagadinha no sul...  que também faz 

interlocução com essa abordagem será exibido no dia da minha 

apresentação no Congresso. Os dois últimos textos estarão na íntegra: de 

Oswald de Andrade o Manifesto Antropofágico e o Manifesto Pau-Brasil 

e finalizando o Manifesto Modernista de 1943 de Mario de Andrade sem 

nenhuma intenção de concluir o meu texto, mas pelo contrário, abrindo-

o ainda mais abrasileirando educação, lúdico, criança, classe operária e 

arte. Assim, permitindo ver o Parque Infantil também como manifestação 

da fusão do projeto estético e ideológico do modernismo brasileiro 

pretendendo, como dizia Mario, superar a “cultura minúscula dos grupos 

escolares”. Vale lembrar que tanto Mario como Oswald inventavam 

palavras e escreviam com consideravam o menor caminho entre a língua 

falada e a língua escrita. (2008, p. 1) 

 

 

Figura 1. "Mapa por um mundo mais solidário", 1973. Arno Peters, (Berlim 1916-2002). 

 

Inventar palavras e encontrar caminhos de encontro, deslocamentos, descobrimentos. Oswald 

de Andrade com a sua utopia antropofágica nos inspira no presente pela atualidade revolucionária 

de seu pensamento, com preciosas e provocadoras considerações sobre a infância e as crianças, ao 

resgatar o passado, trazendo reflexões sobre o matriarcado, segundo ele:  

 
Esse passado onde o domínio materno se institui longamente, fazendo com 

que o filho não fosse de um só homem individualmente, mas sim, o filho da 

tribo, está hoje muito mais atenta e favoravelmente julgado pela sociologia do 

que no tempo das afrontosas progenituras que fizeram a desigualdade do 

mundo. Caminha-se por todos os atalhos e por todos as estradas reais para que 

o filho seja considerada o filho da sociedade e não como sucede tão 

continuamente, no regime da herança, com o filho de irresponsável, de um 

tarado ou de um infeliz que não lhe pode dar educação e sustento. A tese 

matriarcal abre rumo. (1990, p. 213)  
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Segundo Oswald resgatar ou retornar o matriarcado, vai de encontro com um movimento 

de buscar outras formas de concepção histórica, inverteríamos a direção da história, onde o 

passado é visto com nostalgia, sobretudo pela liberdade aos aprisionamentos dos homens às leis 

de acumulação, exploração e á máxima que é a propriedade privada, nas proposições do artista, 

intelectual militante, é possível construir possibilidades concretas de libertação moral e política, 

com as conquistas técnicas poderíamos alcançar um novo estado de natureza, que nos 

devolveria à infância da espécie. (ibidem, p. 23) 

Milton José de Almeida (2004) em um provocante artigo publicado no dossiê da revista 

Pro-posições sobre Educação Estética propõe numa preciosa reflexão sobre “As idades, o 

Tempo“ uma aproximação de distintas concepções de produção de conhecimento como chave 

para diálogos possíveis. 

 
Se hoje existe a dominância política de algumas metodologias cientificas em 

vias de se transformarem em procedimentos técnicos e massificados, é 

importante pensarmos nos diferentes métodos que na história foram 

verdadeiros, serviram e sofreram os poderes do momento, conviveram com 

outros e criaram verdades e obras, opressão e libertação. Para a história nada 

é esquecido, tudo está presente, mesmo que velado. É importante explorarmos 

formas paradoxais de conhecimento, examinarmos o caráter plural dos vários 

pontos de vista, nos opormos ao pensamento racionalista que exclui o que não 

pode ser sistematizado e estabelecermos conexão com uma visão completa e 

contraditória do conhecimento e da memória. (p. 45) 

 

Adverte logo de inicio que para uma aproximação é necessário uma panorâmica que 

provoque deslocamentos de ‘lugares-comuns’, que nos desarme para possíveis sentidos, a fim 

de pensarmos a nossa produção de conhecimento, cotidiano, repleto de descobertas, invenções 

e também reproduções cristalizadas pela tradição escolar, alimentada pelos dogmas da ciência 

moderna e do sistema laicista-capitalista-cristã do estado. 

Uma panorâmica que busque outras formas de ver e ouvir as narrativas audiovisuais 

cotidianas do cinema e da televisão que constroem as estéticas ideológicas que nos forma e 

deforma no espaço e no tempo. 

Propõe na articulação e aproximação com a alquimia, não enquanto ciência do passado – 

mesmo que a ciência moderna tenha se apropriado dos processos técnicos, mas sim como uma 

alegoria de outras formas de pensar no presente nossa experiência com o tempo, para além do 

imposto cronológico e causal que concebe o tempo como uma linearidade, onde o passado está 

perdido e o futuro nos impele para frente – como no anjo de Klee evocado por Walter Benjamim 

e o presente? O presente, que presente? Temos a infância como ponto de partida e a velhice 

como ponto terminal, neste intervalo produzir, comprar, consumir um tempo como mercadoria 

e uma vida opaca e oca, sem história e sem memória. 

Voltemo-nos a Alquimia, segundo Almeida (2004), “a memória é persistência” em sua 

reflexão sobre as idades e o tempo, a alquimia enquanto método do passado apresenta-se no 

presente com uma função alegórica de revisitar outra concepção de ‘ciência’, onde sujeito e 

objeto são indissociáveis,  

 
A Alquimia desenvolveu-se em ciência e hoje, pela elisão do sujeito e a 

atribuição de objetividades ao objeto, é somente uma ciência do interior da 

matéria e não mais conhecimento simultâneo do sujeito-operador enquanto 

transforma o objeto-materia em operação. A supressão traumática do sujeito 

e a conseqüente transferência de potência só objeto são a transferência política 
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dos poderes do homem para a natureza e para aqueles que a exploram, e ai 

também percebemos a utilização política da cronologia como visão única do 

Real. A visão alquímica, hoje, permite ver sujeito e objeto, não como 

dualidades, mas como concomitâncias num processo que – ao mesmo tempo 

– possibilita que sujeito e objeto se conheçam enquanto se transformam e 

revela uma visão do interior do homem e sua relação com o conhecimento e 

conseqüentemente com a política desse conhecimento. (p. 53)  

 

Tomemos como provocação e possibilidade transformarmos a nossa matéria maior, o 

Tempo, desconstruirmos nossa concepção sobre ele, pensar a infância e sua estética, em diálogo 

com duas alegorias alimentadoras deste processo, de um lado a Antropofagia do artista em seu 

manifesto e de outro o tempo da Alquimia do discurso de uma ciência do passado, não 

comprometida com o tempo cronológico do desenvolvimento capitalista.  

 
Tão real quanto a fala, o cinema e a televisão são os narradores orais das 

mitologias contemporâneas, a Mitologia e o Conhecimento do real 

entrelaçados. Tempo cíclico em mutação que é também o tempo da Alquimia. 

Seu método pode nos ajudar a ver de outra maneira o tema das idades, não 

como fases separadas de um processo psicológico, mas como fases 

concomitantes de um mesmo processo. A criança quando vem à luz nasce com 

a idade da História, tão velha como ela e tão jovem como seu corpo e as 

promessas da infância e juventude são também as promessas da História. 

(2004, p. 52-53) 

   

Nesta perspectiva o tempo da infância, da resistência das crianças há consumirem 

automaticamente o tempo, na dimensão de apreensão do passado e projeção do futuro, em seus 

tempos lentos, na contramão, na imaginação, o tempo das culturas também torna-se 

fundamental para outra experiência de tempo, no presente que possa construir efetivamente 

uma historicidade possível, que revoluciona existencialmente a vida coletiva. 

Conforme nos convida Maria Carmem Barbosa (2013) em suas reflexões sobre o Tempo e o 

cotidiano, os necessários e possíveis tempos para viver a infância, fundamentados nas práticas 

pedagógicas da Educação Infantil, a tríade: compartilhar a vida, jogar, brincar e narrar, atividades 

humanas que colocam o tempo da vida como prioridade e não o tempo do capital e da produção. 

 

Por uma Cultura da Infância e a Pedagogia da Maravilha 

 

Nesta perspectiva, considerando o encontro entre cultura e infância que considere as 

crianças como criadoras e inventivas em condições dadas, uma outra referência histórica 

fundamental é a de Loris Malaguzzi e a pedagogia da infância na Itália. 

Loris Malaguzzi nasceu na década de 1920 em Correggio, uma pequena cidade da região 

da Emilia Romagna, região no centro norte da Itália. Estudou Pedagogia na Università di Urbino 

e depois Psicologia no Centro Nacional de Pesquisa (CNR) de Roma, na década de 1940 

começou a lecionar, tendo importantes referências de construção do que viria a ser uma 

Pedagogia da Infância ligada ao pós-guerra, à construção popular e participação coletiva de 

outra educação possível. Era um “criancista” e revolucionou o conceito de infância como “pré-

pessoa”, apenas como um “vir a ser adulto”.  

No epicentro de sua prática política pedagógica, buscou inventar uma Pedagogia 

Fantástica inspirada, entre outros, em Gianni Rodari, um poeta, escritor de histórias infantis 

traduzidas em muitas línguas que esteve em um evento de formação em Reggio Emilia e depois 
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dedicou a ela e suas crianças seu mais famoso e genial livro (A Gramática da Fantasia, 1973). 

Essa relação com Rodari foi fundamental nas bases desta pedagogia que desde o inicio da sua 

carreira, sempre buscou da relação com a pedagogia “cientifica”, com a pesquisa constante, 

tendo um rigor para a educação da primeira infância, objetivando o reconhecimento e a 

necessidade de construir uma identidade forte. Porém percebe a importância de encontrar uma 

interlocução entre a razão e a fantasia, entre a ciência e a imaginação, como declara na sua 

poesia mais célebre, que exalta as cem linguagens das crianças. (FARIA e SILVA, 2013) E foi 

com Gianni Rodari que vislumbrou a oportunidade de explorar a fantasia, como fundamento 

criativo, aceitando o desafio proposto por ele na introdução da Gramática da Fantasia (1973), 

do poeta alemão Novalis (1772-1801) que disse “Se tivéssemos também uma Fantasia, como a 

Lógica, teríamos descoberto a arte de inventar.” (2010, p. 7)  

No centro desta pedagogia, temos a arte e a documentação do processo pedagógico como 

fundamentos centrais, e nisto o projeto da pedagogia malaguzziana, foi genial, inovador e 

revolucionário, sobretudo pela pesquisa constante com e para as crianças e a importância 

estética da sua fundamentação, estabelecida com a criação dos ateliês, com a inserção das 

atelieristas (profissionais das Artes) para trabalharem em cooperação com as professoras das 

crianças, nas creches e pré-escolas de Reggio Emilia, tendo a intencionalidade de colocar 

‘lentes poéticas’ para ver o cotidiano e inventar formas de expressão e comunicação, com e 

para as crianças.  

 

Produção e criação de culturas infantis: desdobrando imagens 

  

Durante o ano de 2012, pude ter na minha formação acadêmica7 e de vida uma experiência 

profunda com a Itália, em especial com a Cinemateca de Bologna, seguindo ‘os rastros’ do 

Professor Milton de Almeida (Grupo Olho/FE Unicamp), pesquisei no Fondo Pier Paolo 

Pasolini, onde encontrei ao acaso com Cecilia Mangini, esquecida pela própria cinematografia 

italiana, que somente nos últimos 5 anos vem sendo retomada e aclamada como a maior 

documentarista do pós-guerra italiano, realizadora do primeiro documentário feminista na Itália 

“Essere Donne”8.  

Cecilia Mangini (Bari, 1927) entra na cena cinematográfica italiana colaborando com 

Pasolini, que torna-se uma grande referência nos documentários que realiza nos anos 1960, 

Stendali (1960) e La canta delle Marane (1961). O primeiro realizado em Salento, Puglia, no 

sul da Itália, que retrata de forma poética um fúnebre ritual das mulheres chorando seus mortos 

e o segundo inspirado no romance de Pasolini Ragazzi di Vita (1955) retrata meninos brincando 

no Rio Tevere em Roma nos anos 1960. Ambos são documentários curtos e poéticos, com 

temáticas populares, do cotidiano do povo, referenciando explicitamente na forma e conteúdo 

o diálogo e a inspiração pasoliniana.  

Segundo Cecilia Mangini, em entrevista na Festa di Cinema del Reale, realizada em julho 

de 2013, na pequena cidade de Spechia (Salento, Puglia na Italia) o cinema nasce do 

documentário, do registro do cotidiano, remetendo aos irmãos Lumière e a célebre projeção da 

chegada do trem na estação e atualmente, indica a documentarista, 100 anos depois o cinema 

retoma cada vez mais suas raízes estéticas de opção pelo real, pela poética da realidade. 

                                                           
7 Participei do PDSE - CAPES Doutorado Sanduiche junto a Università degli studi di Milano Biccoca, sob 

orientação do antropólogo Roberto Maliguetti. 
8 Em 2010, Cecilia Mangini foi homenageada pelo Archivio del movimento operaio e democratico., que produziu 

o primeiro filme feminista na Itália, Essere Donne em <http://www.aamod.it/archivio-file-e-notizie-

recenti/cecilia-mangini>. 

http://www.aamod.it/archivio-file-e-notizie-recenti/cecilia-mangini
http://www.aamod.it/archivio-file-e-notizie-recenti/cecilia-mangini
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Esta poética da realidade encontrei na pesquisa com o cinema de Pasolini que me inspirou, 

pois é a manifestação em imagens e sons de seu pensamento e a forma como vê e elabora as 

contradições de seu tempo histórico, de maneira corajosa e criativa. Este cineasta construiu uma 

importante filmografia sendo fiel a sua luta interna e externa como sujeito da sua história e da 

sociedade que fez parte, tanto seus filmes de ficção, como os documentários e projetos, 

expressão desta poética militante, que não separa sujeito e objeto, autor e obra. 

Com e pelo cinema fez política, fez e faz as pessoas pensarem, sua aposta em territórios 

marginalizados, com esperanças africana, indiana, árabe, com os negros afroamericanos, a 

busca por estéticas ‘terceiromundista’, de poesia e resistência, persiste neste século XXI, palcos 

abertos de revoluções em marcha. 

Mais do que profético9, seu pensamento e sua arte, foram clarividentes - no sentido de 

estudo e intuição, salientado pelo grande geógrafo brasileiro Milton Santos10, que fez eco a 

Pasolini, denunciando o grande totalitarismo que é o fundamentalismo de consumo na 

sociedade contemporânea e também apostando em um período popular da história, em Uma 

outra globalização: do pensamento único a consciência universal (2000)11, a aposta é tentar 

ver o que se apresenta no presente e projetar o futuro. 

A poética pasoliniana consiste neste movimento, viajar no tempo/espaço com o cinema, 

a partir do presente, ir ao passado, sonhando com outro futuro. 

Na pesquisa busquei estes encontros entre o cinema e a infância, que imbricam neste jogo 

de temporalidades, onde o passado e presente fundem-se na imagem, possibilitando conexões 

de ponto de vista, do/a adulto/a que se vê criança, ou da criança que projeta o adulto no jogo de 

rememoração. 

Em A infância vai ao cinema (2006), publicação brasileira que traz preciosas análises 

sobre infâncias e cinemas, sob a ótica de intelectuais (professores/as universitários/as, críticos, 

jornalistas) do Brasil, Portugal e Espanha, o movimento do ponto de vista da infância no 

cinema, vai ao encontro com as duas perspectivas apontadas anteriormente nas contribuições 

italiana e francesa, tanto de ênfase nas crianças de dentro dos filmes, como nas de fora, as que 

vêem os filmes, como das que são evocadas pela memória de expectador/a adulto/a. 

Outra perspectiva do ponto de vista da infância no cinema é o da infância como 

possibilidade para o olhar estrangeiro12 na narrativa cinematográfica e para esta análise gostaria 

de enfatizar três temas que discuti ao longo da tese e da minha formação como pesquisadora: o 

cinema (aqui em especial por ser uma produção brasileira), a literatura (como inspiração para 

os processos criativos que se propõem a transcriação) e a memória. 

Tomemos como referência o filme Abril Despedaçado dirigido por Walter Salles, lançado 

no Brasil em 2001. Livremente adaptado do romance homônimo do escritor albanês Ismail 

Kadaré, radicado na França deste os anos 1990. A história do livro e posteriormente transposta 

                                                           
9 Como indica o último documentário: Profezia. L’Africa di Pasolini, 2013 de Gianni Borgna e Enrico Menduni 

lançado na Itália no inicio deste mês, 02/11/2013.  
10 Milton Santos foi um grande intelectual brasileiro, seu pensamento ultrapassa as amarras do pensamento 

disciplinar, da geografia e se coloca como uma filosofia das técnicas. Vale conferir o site dedicado a ele, com sua 

trajetória e bibliografia: <http://miltonsantos.com.br/site/>. Acesso em: 02/11/2013. 
11 A partir deste livro o documentarista Silvio Tendler, produziu o documentário ‘Encontro com Milton Santos: o 

mundo global visto do lado de cá’, 2004.  
12 No GRUPECI (2010) o grupo de pesquisa GEPEDISC Linha Culturas Infantis apresentou um trabalho coletivo 

intitulado Estrangeira: a criança, na perspectiva de provocar nosso trabalho (através de apresentações de 

pesquisas) convidava (...) para maravilhar-se com crianças estrangeiras, sempre a criança estrangeira, a nos 

convidar a se maravilhar com elas, suas produções, suas transgressões e também a nos inspirar para 

‘estrangeirarmos’ e recriarmos nossas percepções e possibilidades de transformação desta realidade social 

determinada e perversa, onde a criança e suas infâncias estão sempre ameaçadas a perderem-se na lógica do formal, 

do vir a ser, assim como nós, os adultos formados e formatados, sem mais magia e o mistério da vida. 

http://miltonsantos.com.br/site/
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ao filme tem como foco a família, a tradição, a autoridade que constitui a nossa identidade 

herdada, quando nascemos em um determinado contexto. 

 Ao transpor a história para o contexto brasileiro, Salles escolheu como contraponto da 

miséria e decadência desta família que se definha numa matança estúpida o ponto de vista da 

infância, ou seja, no filme há um personagem menino, que não existe no livro e justamente nele 

está a intensa poética do filme: a resistência, a evidência das contradições e especialmente a 

abertura as possibilidades que no livro não as encontramos nas montanhas geladas do norte 

albanês e no filme elas transbordam em meio a secura do sertão nordestino. 

 O menino é o narrador do filme, através dele conhecemos a história enredada na 

narrativa fílmica. Pensando na leitura do livro, entendo que talvez a intencionalidade do diretor 

fosse esta transposição de nós expectadores/as, como os meninos/crianças que contam a 

história, porque eles ainda ouvem, escutam, sentem e lêem o mundo em sua potência 

transformadora em constante movimento.  

A partir destes questionamentos ao longo da minha pesquisa que iniciou com a intenção 

de problematizar filmes para, das e com as crianças – livremente inspiradas na leitura das 

crônicas de Eduardo Galeano no belo e instigante “Livro dos abraços” (2005) pude refletir na 

perspectiva de Ismael Xavier (1983) em estéticas cinematográficas que são construídas pelos/as 

adultos/as (que dominam a técnica, uma vez que cinema é um instrumental tecnológico e são 

os/as diretores/as e produtores/as dos filmes) com as crianças, em parceria, sinergia, 

relacionando-se com as crianças, em processos antropofágicos e alquímicos que buscam 

apreender as culturas infantis em movimento e transformá-las em poéticas da infância. 
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LER E ESCREVER: ATUAÇÃO DOS PROFESSORES COM A UTILIZAÇÃO 

DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Adriana Naomi Fukushima da Silva1 

 

Introdução 

 

Preocupação por parte dos professores, ato necessário para apropriação, compreensão e 

diálogo e investimento por parte do governo, a leitura é alvo de estudos por parte de diversos 

pesquisadores, porque desejam compreender e debater as diferentes problemáticas desta 

temática. Nas escolas estaduais do Estado de São Paulo é utilizado o material didático do 

Programa Ler e Escrever, programa instituído pela Resolução SE 86, de 19 de dezembro de 

2007 e pela Resolução SE 96, de 23 de dezembro de 2008. Entre os materiais que compõem o 

Programa há o livro de atividades para os alunos com propostas e sequências didáticas de 

leitura e escrita para serem trabalhados durante o ano letivo, e o Guia de Orientações Didáticas 

do Professor, onde constam informações a respeito da faixa etária das crianças, as expectativas 

de aprendizagens, organização e situações de rotina para auxiliar no planejamento do professor.  

A partir de uma pesquisa do tipo etnográfico com observação em uma escola estadual da 

cidade de Marília- SP, durante o ano de 2015, serão analisadas neste artigo as práticas de três 

professoras, do primeiro ao terceiro ano do Ensino Fundamental, que utilizam o material 

distribuído pela Secretaria Estadual da Educação. Antes de apresentar as situações observadas, 

torna-se relevante discutir algumas das concepções de leitura. 

 

Concepções de leitura: a decodificação e a atribuição de sentidos  

 

Dentre as concepções de leitura evidencia-se o ensino de atos de leitura que leva em 

consideração a decodificação do escrito como etapa primeira, para, em seguida, ensaiar-se a 

compreensão. Nessa concepção, a criança deve saber pronunciar as palavras, memorizá-las e 

ter consciência de que elas podem ser segmentadas. Conforme aprende a decodificar e realiza 

essa ação com frequência, o aluno, segundo Capovilla (2000) vai adquirindo velocidade na 

leitura. Além disso, com “[...] a consciência da identidade fonêmica, a habilidade de manipular 

fonemas e o conhecimento das correspondências letra-som, quando combinados, permitem a 

aquisição do principio alfabético.” (CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2000, p. 37). Portanto, de 

acordo com esse ponto de vista, para que a criança aprenda a ler, a consciência fonológica é de 

fundamental importância.  

Outra concepção de leitura que pode ser destacada é a da leitura que parte da compreensão 

como intenção primeira do leitor em formação, baseada, segundo Smith (1999, p. 90), na 

 
[...] teoria do mundo que todos nós construímos para encontrar sentido em 

nossa experiência- é uma fonte de hipóteses que, quando testada, resulta na 

aprendizagem. A aprendizagem depende da previsão e da compreensão. Ela 

ocorre continuamente, exceto em condições confusas, quando não há 

possibilidade alguma de compreensão.  

 

Nessa concepção, a leitura é uma atividade de raciocínio, no qual é o cérebro que permite 

ver e os olhos são os que recolhem as informações. Porém o cérebro não consegue ver tudo que 

                                                           
1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- Faculdade de Filosofia e Ciências- Câmpus de 

Marília, Marília/SP, Brasil. E-mail: dricanaomi@gmail.com. 

mailto:dricanaomi@gmail.com
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está diante dos olhos, porque necessita de tomar decisões a partir da percepção visual, sendo 

que a tomada de decisões dependerá da quantidade de informações apropriada pelo sujeito. 

Quando os olhos coletam muitas informações visuais, o cérebro necessita de tempo para atribuir 

sentido ao que foi lido, não prosseguindo com a leitura, uma vez que não conseguirá ver mais 

nada. Se o leitor tem informações não-visuais, isto é, as que estão em sua mente (SMITH, 1999), 

elas contribuirão para seu bom desempenho como leitor.  

Dessa forma, de acordo com essa concepção de leitura, é necessário que o leitor atribua 

sentido por meio de informações não-visuais, que, junto com a informação visual, contribuirão para 

a compreensão. De acordo com Smith (1989), é necessário que o cérebro e os olhos trabalhem em 

conjunto. Aos olhos cabe a coleta de informações sempre claras e com traços distintivos para que a 

mente humana possa compreendê-las, porém não é necessário ver todas as letras ou palavras, mas 

apenas aquelas que criam sentido, porque “Quanto mais o cérebro é capaz de utilizar as informações 

não-visuais, mais podemos ver”. (SMITH, 1989, p. 98). Dessa forma, quanto mais informação a 

mente dominar, menos informações visuais ela necessitará para compreender. 

Existem outras concepções de leitura, mas destacam-se as duas, uma vez que a 

decodificação é uma prática predominante no ensino em leitura por parte dos professores e a 

atribuição de sentidos é a concepção que o Programa Ler e Escrever afirma nortear a melhor 

prática de ensino. Nesse confronto de concepções, qual é a que se efetiva na prática? O próximo 

subcapitulo apresentará as práticas de ensino na relação com as orientações propostas pelo 

material e analisará esse confronto. 

 

Práticas de ensino dos atos de leitura com a utilização do Ler e Escrever  

 

Antes de iniciar a discussão dos dados, torna-se necessário deixar clara a expressão atos de 

leitura utilizada neste artigo. Nem Capovila, nem Smith usam essa expressão. Vigostki e Bakhtin 

afirmam que é preciso que as crianças aprendam os atos culturais, entre os quais, o ato cultura de 

ler. Partindo dessa concepçço e com base na Teoria Histórico Cultural, acredita-se que o que se 

ensina são atos culturais. Dessa forma, a expressão atos de leitura é por mim utilizada.  

No dia 28 de maio de 2015, a professora do primeiro ano SLA desenvolveu na sala de 

aula a proposta de resgate das brincadeiras tradicionais proposta no livro do Programa Ler e 

Escrever. Ela iniciou com perguntas de como foi desenvolvida a atividade anteriormente, para 

relembrar como se brincava de Coelhinho sai da Toca. Os alunos responderam às perguntas e 

um deles apresentou como era o modo de brincar que ele conhecia. A atividade ficou grafada 

desta maneira no caderno de atividade de um deles: 
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Figura 1: Imagem do caderno de atividades do aluno – Fonte: Acervo próprio 

 

Na figura é possível verificar que os alunos, ao final da atividade, tiveram que ilustrar a 

brincadeira. No desenvolvimento da atividade, a composição do gênero não foi comentada, ao 

contrário do que o material propõe, uma vez que se trata de uma atividade de familiarização com 

textos instrucionais que os alunos deveriam pesquisar, para então dar início à brincadeira (SÃO 

PAULO, 2014a). Nessas condições, a opção da professora foi de alterar a proposta sugerida no livro 

do Programa. Em entrevista, ela comenta como é seu trabalho com o documento: 

 
Pesquisadora: Agora, vou falar um pouco mais do Ler e Escrever. Como é o 

seu trabalho com os livros didáticos do Programa Ler e Escrever?[...] 

Professora SLA: Bom, eu faço a leitura em casa, estudo, depois eu aplico na 

sala de aula. Às vezes, a gente tenta atingir o que foi proposto, mas nem 

sempre você consegue, na sala de aula, dar a sequência exatamente igual está 

pedindo lá, porque às vezes uma dinâmica, uma atividade, você precisa tomar 

caminhos diferentes na sala porque, às vezes não está, por exemplo, 

despertando tanto interesse na criança, é um conteúdo muito bom, é 

importante, eu acho válido, mas às vezes você precisa ter alternativas para 

atingir o que foi pedido. Entendeu? Acrescentar outras coisas para chegar ao 

que eles querem, mas geralmente a gente lê, eu leio em casa. Às vezes, se eu 

não compreendi alguma coisa, a gente troca ideias com outras professoras, nas 

reuniões “Olha, como é que você pensou aqui?”, “Olha eu pensei de tal jeito.”, 

“Ah, então eu pensei diferente.” Aí a gente vai adequando. (ENTREVISTA, 

27 ago. 2015) 
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A relação do dado apresentado, as orientações do material e a fala da professora revelam que 

SLA apenas o utiliza como base para suas atividades, adaptando-as conforme ela sente necessidade 

e como acredita que despertará a atenção dos alunos. Possivelmente o despertar do interesse se 

relaciona com a maneira de ela conceber como os alunos aprenderão a ler, ou seja, para ela não há 

a necessidade de trabalhar com outras informações, como o a composição do gênero, porque na 

leitura vocal essas informações não são relevantes, uma vez que a atenção do leitor estará dirigida 

para a transformação dos grafemas em fonemas. Além disso, a professora avalia bem a eficácia do 

documento, mas ainda sente necessidade de conversar com outras professoras para saber como 

desenvolverão a atividade. Possivelmente isso se dá em razão de sua concepção de ensinar e de 

aprender a ler, porque o material, ainda que apresente contradições, orienta que os alunos aprendam 

a ler atribuindo sentidos, mas SLA acredita que terão maior interesse se fizerem a atividade que 

apresente alternativas, estratégia pouco presente no Programa. 

Nas atividades desenvolvidas por JLA, professora do segundo ano, ela e os alunos 

costumavam realizar transmissões vocais ou vocalizações de histórias. De acordo com Bajard 

(2002), transmissão vocal é a leitura em voz alta de um texto já lido, com entonação vocal e 

expressividade, dirigida a um ou mais ouvintes. Portanto, é a transmissão de um ato de leitura 

anteriormente praticado. Quando não existe a troca de olhares com a expressividade e 

entonação, porque a leitura não fora feita previamente, nem pelo professor, nem pelo aluno, 

considera-se que o professor apenas vocaliza as histórias, porque nada há para transmitir. 

Nessas condições, JLA não realizava transmissão, porque emprestava os livros dos alunos, sem 

prévia leitura, não preparava esses momentos de transmissão, não desenvolvia situações de 

troca de olhares, nem agregava outras linguagens. O que fazia, neste caso, era apenas relacionar 

grafemas a fonemas, para que os alunos tivessem acesso ao escrito via oralidade.  

O Programa Ler e Escrever recomenda que:  

 
Nos momentos de leitura do professor, é importante compartilhar com os 

alunos alguns comportamentos de leitor: 

  

 Apresentar, brevemente, o gênero textual que lerá (lenda, conto de 

assombração, conto de fadas, poema): “Hoje vou ler um poema”, “Este é 

um livro de contos de assombração”, etc. 

 Fazer comentários em relação ao estilo do autor: humorístico, poético, 

romântico, etc.  

 Recomendar ou relembrar outros textos do mesmo gênero ou autor. 

 Explicitar os recursos que o autor utilizou para provocar no leitor medo, 

suspense, humor ou paixão, etc.. E a qualidade literária? Se pretendemos 

ajudar a tecer comentários sobre os textos em relação à linguagem que se 

escreve e aos recursos discursivos, não dá para ler qualquer história, mas 

somente as melhores! (SÃO PAULO, 2014b, p. 60-61) 

 

Dessa forma, JLA não realizou o que o material propunha, porque não apresentou o 

gênero aos alunos, não explorou os recursos linguísticos utilizados pelo autor; limitou-se a 

vocalizar o escrito, isto é, a retirar dele os sons nele aprisionados. Quando perguntada sobre as 

orientações do documento, respondeu: 

 
Professora JLA: Eu sinto dificuldade para adaptar para a sala toda. Porque é 

muita coisa que se pede, e a gente não tem muito tempo, não dá. Que nem, a 

minha sala, devido a várias dificuldades, ela sempre fica atrás comparada com 

a outra. Tem atividades muito boas, tem, as parlendas são maravilhosas, as 

cantigas, que nem circular título de história, isso ajuda muito na leitura, eu 
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percebo. Mas tem atividades que, assim, são ainda muito complicadas para 

adequar a sala toda. Aí eu percebo que tem alunos que não fazem, aí eu tenho 

que retomar com o aluno, aí aquele que já fez não quer ficar esperando. 

(ENTREVISTA, 21 ago. 2015) 

 

Nessas considerações, as adaptações da professora se relacionam com a dificuldade que 

ela tem em lidar com as recomendações. Quando é proposto comentar com autor e gênero, é 

recomendado salientar a importância das informações não-visuais, na perspectiva de Smith ( ), 

mas isso não é feito por ela, possivelmente por falta de formação nesse campo. Não sabendo 

lidar com o ensino da leitura por meio da atribuição de sentidos, a escolha da professora é a de 

ensinar a ler por meio da decodificação, claramente observada em sua conduta de transformar 

os grafemas em fonemas, sem criar as condições para que os alunos tenham acesso à história 

diretamente com os olhos  

A professora do terceiro ano, RSI, pediu para os alunos fazerem uma leitura silenciosa, 

portanto com os olhos, e rápida para relembrarem uma história já lida. Nessa situação, mesmo 

com o pedido de silêncio, muitos alunos vocalizaram as palavras, em tom de voz baixo. Após 

a leitura, orientou os alunos como deveriam dar sequência à atividade. Primeiramente, pediu 

para que procurassem no texto se havia algum diminutivo e o sublinhassem e, em seguida, 

fizessem a reescrita, com continuação depois do trecho disponibilizado na lousa.  

No Ler e Escrever, as orientações recomendam que o professor desenvolva situações 

pelas quais os alunos possam conhecer o autor e o livro de origem do texto, que tentem ativar 

os conhecimentos prévios, conforme a concepção de Smith ( ) e antecipar situações da trama. 

Além disso, o Guia de Planejamento e Orientações Didáticas - Professor 3º ano orientava os 

professores a fazerem a leitura em voz alta, (SÃO PAULO, 2014c), mas com o sentido de 

transmissão vocal, tal como a concebe Bajard ( ). RSI, contudo, também não seguia as 

recomendações. Na entrevista, afirmou: 

 
Pesquisadora: Como é realizado o planejamento das atividades de ensino do 

ato de leitura?  

Professora RSI: Olha, é de acordo com o Ler e Escrever. Vou seguindo o Ler 

e Escrever.  

Pesquisadora: Então o Ler e Escrever é como uma base para você ensinar a 

leitura? 

Professora RSI: É, é uma base. 

 

Portanto, o material é apenas uma referência para as práticas da professora, não se 

constituindo como um guia a ser seguido. A atividade proposta pedia que ela desenvolvesse 

situações de atribuição de sentidos, para que, assim, o leitor pudesse se familiarizar com o estilo 

do autor e criar situações de previsão, como defende Smith ( ). Na situação observada, a 

professora, que tinha o costume de pedir para que os alunos vocalizassem a história, 

recomendou que lessem em silencio. Por não saberem fazer isso, vocalizavam as palavras, com 

baixo tom voz, acreditando, dessa maneira, ler em silêncio. Entretanto, ao fazer isso, a 

atribuição de sentidos torna-se penosa, porque a atenção do leitor está focada na pronúncia 

correta das palavras, mas não na trama da história. Possivelmente, ao tomar como base as 

orientações oficiais, a professora escolhe seguir suas concepções de leitura, ou seja, a de que 

saber ler é saber vocalizar sequencialmente as sílabas de uma palavra.  

Conclusão 
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Foram observadas durante a pesquisa situações de adesão e resistência das professoras 

em relação à orientações oficiais do documento sobre o ensino da leitura. O documento se 

baseia, mesmo que não esteja explicito, nas concepções de Smith, mais avançadas que as da 

professora, pouco claras, mas que se aproximam da cultura escolar em que saber ler é saber 

emprestar a voz ao texto escrito. Embora não tenham a intenção de desenvolver a consciência 

fonológica, preconizada por Capovilla, para ensinar a escrever, dessa concepção se aproximam 

porque suas práticas didáticas nessa área se inserem no sendo comum da cultura escolar. 
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OS ATOS DE LEITURA COM O FILME CORAÇÃO DE TINTA 
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Introdução 

 

As tecnologias têm criado suportes múltiplos para a inscrição da escrita. Atualmente há telas 

capazes de transmitir informações digitais e disponibilizar diversas informações. A escrita também 

passou por evoluções, especialmente na disposição gráfica em diferentes suportes. A escrita da 

Idade Média, chamada contínua, passou para uma escrita com espaçamentos, pontuação, utilização 

de letras e outros tantos sinais que hoje dão configurações diversas ao texto. Com essa crescente 

mudança, a leitura também sofreu modificações: antes realizada apenas em voz alta e lenta, 

atualmente se dá na forma silenciosa e rápida. (CAVALLO, CHARTIER, 2002). 

Desta forma, a evolução na escrita trouxe contribuições significativas que favorecem a 

leitura nos novos suportes como as telas de cinema que podem alterar as informações em cerca 

de três segundos, como ocorre com os filmes legendados. A leitura necessária para esse tipo de 

suporte exige, portanto, uma negociação rápida de sentidos (ARENA, 2011) para que o 

espectador possa acompanhar os fatos narrados em um filme. Os filmes legendados não são, 

frequentemente, apresentados pelos professores a seus alunos, porque acreditam que eles teriam 

dificuldades para ler e compreender a trama.  

Porém, ao contrário do que acreditam, a leitura da legenda cinematográfica pode 

contribuir para a formação de leitores. Para analisar as contribuições das telas, por meio de uma 

pesquisa-ação, foram realizadas sessões cinematográficas em uma instituição não 

governamental localizada na cidade de Marília-SP, no ano de 2015. Foram apresentados nove 

filmes para os alunos com faixa etária entre nove e dez anos dessa instituição. Entre os filmes 

projetados, este trabalho destaca Coração de Tinta, cujos dados serão detalhados mais adiante. 

Antes, porém, é necessário apresentar e comentar os pressupostos teóricos no campo da 

linguagem que dão sustentação ao trabalho desenvolvido na instituição e à análise dos dados 

gerados durante a ação de extensão e de pesquisa. 

 

Leitura como diálogo  

 

Por meio da linguagem os sujeitos se apropriam das palavras alheias, assumem uma 

posição responsiva e dialogam com o outro (BAKHTIN, 2010). Esse diálogo pode desenvolver-

se com o outro presente, diante do sujeito que enuncia, ou por meio do enunciado escrito. A 

leitura lida com a linguagem verbal e possibilita aos sujeitos, por meio dos seus atos, interagir 

com o escrito e dialogar entre si, mediados pelos signos e pela temática.  

No diálogo com o texto, o leitor faz conexões não padronizadas, mas elaboradas durante o 

relacionamento do leitor com o escrito. Arena (2005) afirma que o leitor faz conexões dos seus 

conhecimentos com as novas informações encontradas no texto, que o levam a assumir uma posição 
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responsiva no diálogo com o discurso do outro. Nessa atitude, o leitor não está preocupado em 

transformar grafemas em fonemas, mas de estabelecer o diálogo sem a oralidade face a face. É essa 

a razão por que o homem quer aprender a ler. Para Bakhtin (2010), a atitude responsiva se refere a 

uma resposta. Especificamente na temática da leitura, o leitor dialoga com o autor, e se torna 

também locutor para apresentar uma resposta do que leu. Aprender a ler é, acima de tudo, aprender 

a dialogar sob a mediação do texto verbal escrito e inscrito sobre os múltiplos suportes.  

Para que o leitor tenha essa atitude responsiva é necessária a tomada de consciência e, 

para isso, utiliza signos internos já apropriados que organizam os conhecimentos e de signos 

ainda externos à consciência individual, mas em fase de apropriação. A relação com o outro 

tem papel fundamental, uma vez que é nessa relação que se constrói o conhecimento. Nas 

palavras de Bakhtin e Volochínov (2012, p. 36), 

 
A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado no curso de suas relações sociais. Os signos são o alimento da 

consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua 

lógica e suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação 

ideológica, da interação semiótica de um grupo social. Se privarmos a 

consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada.  

 

Na interação com o outro, no mundo social, na apropriação desses signos externos e na 

relação com os signos já apropriados pelo sujeito, o homem formará sua consciência e dará 

respostas aos novos signos. Portanto, o diálogo é de fundamental importância para a 

constituição do sujeito leitor, porque desenvolverá atitudes responsivas em relação às diferentes 

concepções e situações.  

 Para compreender a linguagem do outro é importante que haja a negociação de sentidos 

entre o locutor e interlocutor, mas, para isso, as técnicas tradicionais de decodificação de 

grafemas em fonemas não podem ser ensinadas como atos de leitura. É preciso que o professor 

ensine a criança a entrar no texto pela via dos sentidos, do diálogo, utilizando-se de estratégias 

que poderão ser apropriadas pelos alunos para serem utilizadas autonomamente e que 

possibilitem a eles desenvolver táticas que levem à compreensão do texto. 

O diálogo com o texto pode ser feito, entre outras possibilidades, por meio de estratégias 

de leitura, como as defendidas por Girotto e Souza (2010) embasadas nas ideias de Harvey e 

Goudvis (2007). As estratégias defendidas pelas autoras são por elas denominadas de conexões, 

inferências, visualizações, sumarizações e sínteses. (GIROTTO; SOUZA, 2010). Além dessas, 

também há defendidas por Smith (1999), entre as quais se destaca a previsão.  

 Se não houver a intenção de promover o diálogo, o sujeito não se sente obrigado a tomar 

atitudes responsivas em relação ao outro, que também não se altera. O olhar do leitor concentra-

se em informações técnicas, não havendo possibilidade de diálogos, porque o cérebro não 

consegue memorizar as informações visualizadas. (SMITH, 1990). Por essas razões, a temática 

do diálogo, tão presente em Vigotski (2010), em Bakhtin e Volochinov (2012) merece um olhar 

mais atento aos que tem como trabalho ensinar as crianças a ler. 

O próximo item apresentará situações e cenários nos quais as crianças aprenderam a 

dialogar com o gênero legendas cinematográficas durante uma apresentação do filme legendado 

Coração de Tinta. 

 

O filme Coração de Tinta e o diálogo entre leitor e interlocutor 

 

O filme Coração de Tinta, de 2008, dirigido por Iain Softley, conta a história de Meggie 

(Eliza Bennett), uma garota encantada pelas histórias de aventuras que lê nos livros. Certo dia, ela 
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descobre que seu pai Mo, (Brendan Fraser), com quem morava desde o desaparecimento de sua 

mãe, tem poderes mágicos de trazer os personagens dos livros à vida, quando lê trechos em voz 

alta. O vilão Capricórnio (Andy Serkis) aparece das páginas do livro “Coração de Tinta” para roubar 

os poderes de Mo e, com a ajuda de seus amigos, Meggie e seu pai entram no mundo encantado 

dos livros para impedir as ações de Capricórnio e talvez encontrar sua mãe perdida. 

Durante a sessão cinematográfica os alunos puderam utilizar diferentes estratégias de 

leitura entre as quais a conexão texto-texto apresentada por Girotto e Souza (2010). Depois da 

projeção, a bolsista responsável pela condução dos diálogos com as crianças estabeleceu 

ligações entre a trama do filme e histórias clássicas já conhecidas pelas crianças, porque elas 

foram mencionadas ou apenas sugeridas ao longo da trama do filme, já que o pai de Maggie era 

um leitor com poderes especiais. Uma das histórias era a Pequena vendedora de fósforos, de 

Hans Cristian Andersen: 

 
Pesquisadora 2: Alguém conhece a história da “Pequena vendedora de 

fósforos”? 

Criança 1: Eu conheço. 

Pesquisadora 1: Conhece? Como é a história? 

Criança 1: Ela mora na rua e ela vende fósforos para poder ter alguma coisa 

para ela comer. 

Pesquisadora 2: E o que acontece no final? 

Criança 1: Ela é encontrada congelada. 

Pesquisadora 1: E o que a Maggie falou, que não aconteceu com a pequena 

vendedora de fósforos? 

Criança1: Ela disse isso, porque o pai dela tinha falado que as pessoas 

conseguem fugir do livro, mas ela disse que a pequena vendedora de fósforo 

foi encontrada congelada. 

 

Na estratégia de conexão texto-texto defendida por Girotto e Souza (2010), o leitor 

relaciona um texto com outro, do mesmo gênero ou não, ativando seu conhecimento a 

respeito deles. (GIROTTO; SOUZA, 2010). Na situação descrita, a relação foi estabelecida 

entre a trama do filme, concebido a partir do livro homônimo de Cornelia Funke (2011), 

com a Pequena vendedora de fósforos. O leitor, para relacionar as duas histórias, aciona 

seus conhecimentos, mas para fazer isso, sua atenção não deve estar restrita para a visão de 

uma letra após a outra, ou uma silaba após a outra, acompanhada de movimentos bucais de 

pronúncia, porque: 1) o cérebro terá dificuldades em lidar com tantas informações de 

natureza estritamente técnica; 2) não há tempo para vocalizar os sons das sílabas e das 

palavras, porque a duração é de três segundos em média; 3) a atenção dirigida para o 

estabelecimento de um diálogo com o texto exibido pelas legendas é asfixiada pelos dados 

técnicos. Na projeção, entretanto, orientados pelos bolsistas em outras projeções, o olhar 

dos alunos não estava voltado para a leitura de sílabas ou mesmo de palavras inteiras, mas 

para o ensaio de dialogar com a trama, por meio de pluralidade de estratégias, desde a 

relação entre textos, até as pistas deixadas pelas imagens, ou por antecipações, ou ainda 

mesmo pelas informações rápidas introduzidas pela bolsista durante a projeção. Um dos 

caminhos foi a previsão: 

 
Pesquisadora 1: O que será que aconteceu com a mãe dela? 

Criança 2: Ela foi pega por alguém do mal? Ou ela virou a Chapeuzinho 

Vermelho? 

Criança 4: Ou ela se perdeu no livro, em alguma página. Se ele ler, acho que 

ela consegue libertar ela, aí a pessoa daquele livro volta no livro. 
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Os alunos já sabiam que o protagonista era um leitor com o poder de retirar, ao ler, 

personagens dos livros, mas sob a condição de outras pessoas os substituir. Era necessária uma 

troca, um a um. Por essa razão, a mãe de Maggie somente poderia ser libertada das páginas de 

um livro se alguém, por sua vez, nele entrasse. 

A pesquisadora incitou os alunos a fazer perguntas e a procurar as respostas, condição própria 

de situações dialógicas, por meio da previsão, que “[...] é a eliminação antecipada de alternativas 

improváveis. A previsão não é uma adivinhação responsável, nem uma questão de procurar uma 

chance tentando os resultados mais prováveis.” (SMITH, 1999, p. 78). Com a previsão, o leitor 

reduz alternativas diante das ambiguidades presentes no texto para com ele dialogar e criar sentidos. 

Em virtude de estabelecer relação do texto das legendas com histórias já lidas ou ouvidas, 

e da previsão de fatos previsíveis, os alunos puderam retomar a trama, durante a projeção, em 

diálogo com a bolsista:  

 
Pesquisadora 1: Ele está lendo a historia da Chapeuzinho Vermelho, o que 

será que vai acontecer? 

Pesquisadora 2: Lembra no começo da história? O que falou? Quando lesse 

em voz alta, o que aconteceria? 

Criança 3: Coisas iam aparecer. 

Pesquisadora 1: Se ele está lendo a história da Chapeuzinho Vermelho, o que 

pode aparecer? 

Criança 3: Chapeuzinho Vermelho. 

Criança 1: O capuz.  

Criança 4: Eu acho que é a Chapeuzinho Vermelho, porque ele está 
contando a história. 

 

Ao retomar fatos da historia, a criança faz conexões, dialoga com o outro, na visão de Bakhtin 

(2010), que pode estar presente ou não, e com os diversos textos e livros, ou pistas largadas 

intencionalmente pelo diretor do filme. De acordo com Bakhtin (2010, p. 271), no diálogo 

 
[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 

discurso ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 

aplica-o, prepara-se para usá-los, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se 

forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu 

início, ás vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante.  

 

Num diálogo, o sujeito assume uma posição responsiva, quando compreende o discurso 

do outro. “A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma 

réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2012, p. 132, grifo do autor). É o 

desenvolvimento dessa atitude dialógica que pavimenta a formação de um leitor. A leitura 

rápida das legendas cinematográficas, forçosamente desapegada da leitura vocalizada, 

tradicionalmente ensinada nas escolas, pode ser um bom caminho para a formação de leitores 

de filmes legendados, mas também de livros, como o original impresso, Coração de Tinta. 

 

Conclusão 

 

As conclusões indicam que com os filmes legendados e auxílio das bolsistas, os alunos 

tiveram a oportunidade de desenvolver estratégias como a relação com o cotidiano de suas 

vidas; a relação com histórias já conhecidas e a previsão de fatos durante o desenrolar da trama. 
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Dessa maneira, puderam ler com os olhos, em velocidade, sem se deter em silabas ou palavras, 

porque era preciso se apoiar em sinais gráficos e imagens para dialogar com o texto que 

auxiliava o desenrolar da trama. O fato de as legendas terem poucos segundos de vida na tela 

obriga as crianças a desenvolver modos de ler específicos para a escrita, considerada como uma 

criação semiótica dirigida para olhos. Em razão dessas experiências, o diálogo com os textos 

que permanecem mais tempo sobre outros suportes pode se tornar mais fecundo para o leitor 

em formação.  
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A RODA DE CONVERSA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: (RE) PENSANDO O 

CURRÍCULO DE UMA ESCOLA DA INFÂNCIA 

 

Andréa Gonçalves da Silva1 

 

As palavras são tecidas a partir de fios ideológicos e 

servem de trama a todas as relações sociais em todos 

os domínios. É, portanto, claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais, mesmo daquelas que apenas 

despontam, que ainda não tomaram forma... 

Mikhail Bakhtin  
  

As Rodas2 de Conversa como um dispositivo epistêmico e curricular na UMEIRAC3  

 

A Roda como um espaço de diálogo e conversa é um costume muito antigo entre as pessoas, 

entre os diferentes grupos humanos. Sua composição proporciona algo que só é possível por ser 

esta como é. Ela remete a uma linguagem que fala mais que as palavras: o olho no olho! Na história 

da humanidade, a Roda é um dispositivo usado em diferentes contextos, tais como o sentar-se em 

Roda ao redor de uma fogueira para contar “causos”, ou o brincar em roda com as cantigas. Indo 

mais distante, posso ainda falar das arenas, em que as pessoas se aglomeravam em roda para assistir 

aos “espetáculos”. Enfim, a Roda em si não é nenhuma descoberta inovadora, a forma e as 

intencionalidades ao realizá-la é que podem variar.  

No decorrer dessa escrita recorro a diferentes termos para caracterizar a Roda de 

conversa, mas os sentidos em que são empregados permeiam contextos e práticas próprias. Ao 

utilizar os termos espaço/local de diálogo o faço no o sentido de que toda enunciação é um 

diálogo, faz parte de um processo de comunicação ininterrupto (BAKHTIN, In: JOBIM E 

SOUZA, 1994, p. 99). Quando faço referência a Roda como dispositivo ou ferramenta 

pedagógica é devido ao fato desta ser utilizada no processo de construção do conhecimento no 

contexto escolar. Dentre as distintas nomenclaturas aqui utilizadas, destaco que seu significado 

se aplica não apenas a Roda enquanto forma e/ou disposição das crianças em círculo, mas 

principalmente e fundamentalmente a função desta no processo de construção de 

conhecimentos e organização do pensamento.  

Refletindo sobre sua forma circular me vem à ideia de algo que não tem começo nem fim; 

não se sabe onde ou com quem se iniciou ou terminará. Na Roda somos iguais em nossas 

diferenças e diferentes em nossas semelhanças. Warschauer descreve uma característica do 

estar em Roda como: 

 
[...] reunir indivíduos com histórias de vida diferentes e maneiras próprias de 

pensar e sentir, de modo que os diálogos, nascidos desse encontro, não 

obedecem a uma mesma lógica. São, as vezes, atravessados pelos diferentes 

significados que um tema desperta em cada participante. Este momento 

significa estar ainda na periferia de um espiral onde as diferenças individuais 

e as subjetividades excedem as aproximações. A constância dos encontros 

                                                           
1 UERJ/FFP. E-mail: goncalves.silva2006@ig.com.br. 
2 A escrita dos termos Roda e Registro com inicial maiúscula remetem a referência de especificidade destes no 

contexto aqui discutido. Não se trata de qualquer roda, mas da Roda de Conversa e de uma forma peculiar de registro. 
3 Unidade Municipal de Educação Infantil Rosalina de Araújo Costa. 

mailto:goncalves.silva2006@ig.com.br
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propicia um maior entrelaçamento dos significados individuais, a interação 

aumenta criam-se significados comuns, às vezes até uma linguagem própria. 

(WARSCHAUER, 1993, p. 46) 

 

A Roda que desenho neste artigo é tida como um dispositivo usado com crianças 

pequenas, numa relação dialógica em que a linguagem surge naturalmente, em formas distintas 

e peculiares a contextos diversos. A concepção da Roda como ferramenta e local do diálogo, 

das discussões, deliberações e descobertas é percebido de forma clara ao ouvir colocações como 

a de D. G. 

 

 
 

Quando Davi fez esse pedido, tal como outras crianças o faziam também diariamente, eu 

me perguntava: porque ele não fala o que está querendo, sem que esteja na Roda? 

Aos poucos fui percebendo o quanto aquelas crianças já haviam assimilado nossa Roda, 

como um espaço de liberdade, de criação, de expressão, de discussão... um lugar em que todos 

seriam ouvidos mesmo que fosse para discordar. 

As Rodas a que me refiro, aqui, fazem parte do cotidiano da UMEI Rosalina de Araújo 

Costa, escola na qual atuo como professora da infância há quase cinco anos. Nesse tempo 

escolhi trabalhar com os grupos de GREIS-5, constituído por crianças de 5 anos de idade. Tais 

grupos variam entre 18 e 20 crianças composto por meninos e meninas. 

A disposição de todos em círculo, sentados lado a lado, no chão em tapetes, na varanda 

da casinha ou no gramado dos parques, propicia o encontro com o outro, com o olhar de quem 

fala ou ouve. Acredito que a experiência de ser ouvido impacta ainda mais do que o falar em 

si. Isto implica em sentir-se participante ativo no processo.  

Ao longo de meu processo educativo, não me recordo de ter vivenciado a experiência 

da Roda de conversa no sentido a ela atribuído por Cecília Warschauer (1993), em seu livro 

A Roda e o Registro, no qual ela define a Roda “como uma reunião de indivíduos com 

histórias e vivências distintas para dialogar cada um atravessado por maneiras peculiares de 

pensar, sentir e se expressar”. É interessante como essa expressão nem sempre se dá por 

meio da oralidade. Diferentes formas de linguagens surgem nessas Rodas e isso possibilita 

sentidos múltiplos para um mesmo enunciado. Isso pode ser facilmente percebido durante 

cada registro de textos coletivos e diálogos a partir do que foi vivenciado na Roda. É 

interessante como o texto da criança nos impacta e desafia. Jobim e Souza (1994, p. 120), 

afirma que o texto da criança coloca-nos frente a frente com o mundo tal qual idealizado e 

construído por nós[...] e ainda acrescenta que escutar acriança é uma oportunidade de 

retornarmos, a partir do ângulo dela, um olhar crítico sobre o mal-estar da nossa cultura. 

Warschauer (1993) denomina a Roda como uma construção própria de cada grupo, com 

características e ampliações comuns, eu acrescentaria que também é uma construção peculiar a 

cada indivíduo. A experiência se dá de formas diferenciadas em cada contexto, grupo ou 

“Eu acho que to tendo uma idéia. 

Tia faz a roda para eu falar?” 

(D. G. 5 anos – GREI 5-F) /2015) 
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criança. Lidar com os imprevistos do cotidiano não é tarefa muito fácil para nós, professoras. 

A forma que encontrei foi fazer deles um fio condutor a outros fios, capazes de ligar e entrelaçar 

conhecimentos diversos.  

E por falar em fios... acabo me lembrando de uma personagem que usou muito bem o fio 

da palavra para manter conectado a este alguém que parecia não se ligar a mais nada. Refiro-

me a Sherazade, a heroína das 1001 noites, que tecendo as palavras com muita habilidade em 

suas narrativas não só livrou-se da morte, como fez pulsar novamente o gélido coração do sultão 

desacreditado no amor (TAVARES, 2005). A meu ver, o poder da palavra excede sua mera 

pronúncia e seu alcance ultrapassa qualquer limite ao se encontrar com o outro que, ao entrar 

nessa teia comunicativa, prende-se, encanta-se e tece junto. 

A arte de tear seja com palavras, com olhares atenciosos, com ouvidos sensíveis é um 

atributo necessário a professora que vê o processo educativo além de meros conteúdos. Esse 

envolver o outro, até que ele se apaixone pelo processo ao ponto de não querer mais afastar-

se deste, por tê-lo como seu também é, ou precisa ser, foco principal da Roda de conversa. 

Neste aspecto é fundamental o escutar que Madalena Freire define, de forma muito peculiar, 

como: “(...) receber pontos de vista do outro diferente ou igual ao nosso, abrir -se ao 

entendimento”. “abrir-se ao entendimento “abrange estar com disponibilidade para romper 

paradigmas, considerar outros saberes além do que traz e ampliar conceitos do novo, do 

diferente e/ou do inesperado. 

Além de ampliar a capacidade comunicativa, as possibilidades de socialização, a 

produção de cultura, na Roda de conversas alguns paradigmas também podem ser modificados. 

É comum, após a finalização de trabalhos, as crianças pedirem para apresentá-los aos amigos 

na roda. Além de vencer a timidez em público, os pequenos explicam o processo de feitura e 

recebem críticas e elogios dos colegas. É claro que não é um fator recorrente a todos, pois em 

alguns casos isso ainda é algo quase impossível, até mesmo para os adultos. Mas ao ver os 

colegas fazendo tão naturalmente suas apresentações, os demais acabam por apropriar-se 

também desse fazer e quando a roda não é feita para esse fim, a cobrança vem... Tia Andréa, 

hoje nem deu tempo de eu apresentar a história do meu desenho pros colegas na roda!! (P. H.- 

5 anos- 2015 - GREI 5-F) 

 

As ideias vão-se no ar? Como registrá-las sem dominar o processo convencional de escrita? 

 

Desenrolando um pouco mais esse fio e aumentando nosso tecido, convido a você 

leitor(a) a tecer um pouco mais esse pensar. Nas rodas de conversa além do diálogo sobre 

assuntos diversos, produzimos conhecimentos interdisciplinares que é claro, não podem 

ficar ali na roda. Como guardar as palavras que vão-se no ar? Como compartilhá-las com 

outros grupos? 

Segundo Warschauer (1993, p. 61) “Registrar é deixar marcas. Marcas que retratam uma 

história vivida. ” Quando as crianças viam meu caderno e caneta sempre a postos na roda, de 

início apenas olhavam quando escrevia algo nele. Com o passar do tempo eles começaram a 

entender que o que eu escrevia ali tinha relação com o que acontecia na roda. Uns mais curiosos 

logo perguntavam o que eu tanto desenhava em meu caderno e eu respondia que desenhava 

letras para guardar o que eles falavam na roda. Aos poucos eles foram se apropriando desse 

processo e surgiam colocações como a de K. M.: 
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Neste momento fica bem clara a apropriação do instrumento de registro pelas crianças, que 

não pára por ai. Passei a aproveitar esses momentos pra explicar o que eles já haviam assimilado 

no dia a dia das Rodas: as letras servem pra botar no papel aquilo que pensamos, para que outros 

possam conhecer também nossas ideias e pensamentos. E foi vivenciando essa experiência com o 

registro tanto meu como uma espécie de diário de campo, como deles que o faziam com desenhos 

e textos individuais ou coletivos dos quais eu me tornava um tipo de escriba. O texto abaixo ilustra 

essa compreensão da funcionalidade das letras em nosso cotidiano. 

 
“As letras funcionam! ” 

Essa foi à expressão das crianças do GREI 5-F, ao constatarem que a estante 

de livros estava arrumada. Foi mais ou menos assim... 

Logo no início do ano letivo, pegamos os livros e revistas do ano anterior e 

organizamos em uma estante com rodinhas e três prateleiras que havia na 

sala rosa. Não fizemos separação por gênero, qualidade, ou assunto, 

simplesmente esperamos que as crianças demonstrassem curiosidade pelo 

material. 

E isso logo aconteceu! O interessante é que o que mais chamou a atenção 

deles foram as revistas Ciências Hoje e uma coleção sobre invenções. Ao 

aproximar-se a hora da saída, sugeri que guardassem os livros de volta na 

estante. E assim foi, começaram a comparar os diferentes tamanhos e texturas 

numa divertida brincadeira improvisada pelo grupo. À medida que 

separavam os livros, sentiram a necessidade de criar regras para tal 

organização. O debate foi acirrado! Aconteceu um borbulhar de ideias e 

argumentos até que, finalmente, chegaram a um consenso sobre a 

organização da estante. “Agora, nosso trabalho deixou tudo bonito” “Ficou 

mais fácil achar a revista! ”. 

No dia seguinte, logo que chegaram, fizeram uma roda bem próxima a estante 

e começaram a questionar porque estava tudo misturado. Ficaram 

indignados e logo fizeram um recado agressivo para os colegas do primeiro 

turno. Conversei com eles que podemos usar as palavras de outra forma, sem 

agredir, e comunicando o que queremos. Acrescentei que talvez eles tivessem 

organizado ao seu modo por não termos explicado a nossa forma de 

organização das prateleiras. Amarrei as falas das crianças, que a essa hora 

fervilhavam e pedi sugestões para resolver o problema. Uma menina sugeriu 

placas como as de trânsito. 

Eles classificaram os livros assim: livros de capa mole, livros de capa dura e 

revistas. Uns escreveram as placas, outros cobriram e outros colocaram nas 

prateleiras. Depois, observaram todo o trabalho e deram o problema por 

solucionado. 

Ao chegarmos no dia seguinte, eles correram para observar a estante e a fala 

de Pedro e Maria Eduarda foi marcante: - As placas funcionam! Eles viram 

as palavras e não bagunçaram! 

Tia Andréa, você não vai escrever o que eu 

disse aí no seu caderno não? Depois você vai 

esquecer! 

K. M.-5 anos- GREI 5-F/ 2015 
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Foi maravilhoso ouvir isso! Mais importante que memorizar as letras é 

entender para que servem e seus diferentes usos.” 

(GONÇALVES, Entretextos-2015) 

 

Tanto a roda de conversa como os registros feitos por mim para registrar minhas vivências 

ou as produções das crianças, são dispositivos utilizados em um contexto específico, mas não 

fechados em si. Parafraseando Warschauer, afirmo ser de suma importância nossa postura, 

atitude e reflexão diante dos conhecimentos e dos outros. 

 
Portanto, a roda e o registro representaram os eixos tanto das pesquisas e 

estudos junto às crianças, quanto deste livro. Esta “coincidência” leva-me a 

concluir a relevância e o potencial que estes dois “instrumentos” têm na 

construção dos conhecimentos. Porém, isto não quer dizer que sejam fins em 

si, nem que devam ser “institucionalizados” nas escolas, pois isso poderia 

prejudicar sua vitalidade e restringir a variabilidade de formas que podem 

assumir. A roda e o registro são apenas meios possíveis. Muito mais 

importante é a postura, ou a atitude diante dos conhecimentos e do outro. 

(Individual ou coletivo). (WARSCHAUER, 1993, p. 222).  

 

Neste tecido de muitos fios, mexidos e remexidos a muitas mãos, muitas Rodas foram 

discutidas e sabendo que esse tecer traz em si o estado de inacabado, quero pausá-lo com um 

símbolo, inspirado na ideia final do livro de Warschauer que muito bem o traduz ao dizer que: 

“Fica aqui a imagem da espiral que, completando mais uma volta, sugere sua continuidade. 

Das avaliações nascem os planejamentos e o processo prossegue indefinidamente”. 

(WARSCHAUER, 1993, p. 226). 
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RELATOS DE UM DEVIR OUTRO: ENCONTROS (IM)POSSÍVEIS COM 

GILBERT SIMONDON E GILLES DELEUZE 

 

Antonio Almeida da Silva1 

 
Somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e de floras. Passamos o 

tempo a ordenar essas tribos, a dispô-las de outro modo, a eliminar algumas 

delas, a fazer prosperar outras. E todas essas tribos, todas essas multidões, não 

impedem o deserto, que é nossa própria ascese. Pelo contrário habitam-no, 

passam por ele, sobre ele. Em Guattari, houve sempre uma espécie de rodeo 

selvagem, em parte contra si próprio. O deserto, a experimentação sobre si 

próprio, é a nossa única identidade, a nossa única oportunidade para todas as 

combinações que nos habitam. (DELEUZE, 2006. p. 22). 

 

Hoje, diferente de outros dias, eu acordei bem cedo e me senti um tanto estranho, não sei 

exatamente o que aconteceu comigo, mas percebi que algo diferente habitava em mim, senti 

em mim, que meu corpo respondia de uma maneira diferente aos meus pensamentos, talvez ele, 

o meu corpo, queria estar em lugar diferente daquilo que eu já havia pensado, ou até mesmo 

queira ser outro, agir de outra forma, experimentar coisas diferentes, escapar de mim mesmo. 

 
Continuamente sinto que fui outro, que senti outro, que pensei outro. Aquilo 

a que assisto é um espetáculo com outro cenário. E aquilo a que assisto sou 

eu. (...) Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O 

que é este intervalo que há entre mim e mim? (PESSOA, 1982, p. 24-5). 

 

 Percebi que tudo aquilo que me contornava e me dava certa forma, que até o presente 

momento e de certa maneira me agradava, que aquela coisa que eu chamava de corpo estava se 

tornando um ente, um devir de mim mesmo, produzindo uma vontade em mim de se desfazer, 

me dissolver, desdobrando minhas individualidades, para algo além da matéria e do corpo. 

Preocupado, não quis arriscar nenhum palpite, então, resolvi estudar um pouco mais sobre isso, 

entre livros, teses e artigos consultados, após horas de estudo e reflexão, algo foi entendendo 

em mim, que talvez aquilo que estava me ocorrendo fosse algo próximo ao que acontece quando 

um sistema está aprendendo a experimentar outras relações com o ambiente, as relações mais 

imprecisas e impossíveis.  

Ahhh, como eu vou escrever sobre isso, acordo bem cedo para estudar e percebo que meu 

corpo é um sistema. Meu corpo é um sistema? Ora bolas? O que, de fato tinha em mim que me 

fizesse pensar que eu era um sistema, como assim um sistema, uma porção de coisas pairavam em 

minha cabeça, acoplamentos, máquinas, computadores e ciborgues, lembrei de inúmeros filmes que 

abordavam a relação homem máquina, entre eles: “Eu sou um Cyborg mas tudo bem?” um filme 

do diretor coreano Chan-Wook Park, onde de uma maneira muito irreverente conta a estória de uma 

jovem, Young-goon que recusava toda a comida que lhe ofereciam, preferindo se alimentar 

literalmente de corrente elétricas, pois a mesma acreditava ser uma ciborgue. 

Eu, de fato, não eu não era um ciborgue, pois não sentia nenhuma armadura, metal ou 

placa de silício que envolvesse meus órgãos, estes, eu há algumas horas já não os sentia, mas 

não sentia “oco” por dentro, não entendo muito de física quântica, mas habitava em mim uma 

espesse de plasma, ou melhor, formava-se no lugar dos órgãos um campo magnético com 

                                                           
1 Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil. UEFS, Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: almeida.uefs@gmail.com. 

mailto:almeida.uefs@gmail.com
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inúmeras partículas subatômicas dispostas a qualquer tipo encontro. Já não precisava me 

alimentar, pois, daqui pra frente era autossuficiente, oxidava toda e qualquer matéria. 

Agora me ajustando a ideia de ser um sistema. Sistemas que cada um de nós também o é, 

então, começo a perceber que eu era interdependente de tudo que me estava em minha volta, eu 

era puro fluxo em busca de mais sinergia, por mais ínfima que seja a partícula, por mais singelo 

que seja, cada acontecimento me influenciava, sentia me influenciar pelas coisas que me 

rodeavam. Eu era as outras coisas, era brisa, cheiro estranho que rodeava meu quarto, o medo 

de acender a luz, a imensa incerteza, as manchas dos liquens e musgos que brotavam sobre o 

branco das paredes de minha casa, o caminho aleatório formado por algumas formigas, eu era 

o puro acaso. Percorria uma viagem interna, me refazendo, me revelando em uma experiência 

singular, já não mais bastava dizer o que sou, ou o que é ser eu, mas entre quais eu sou.  

Estava a modo de Gregor Samsa, um dos principais personagens de Kafka, em “A 

metamorfose”, que numa certa amanhã ele, o personagem, acorda metamorfoseado em um 

inseto monstruoso, o mesmo apresenta uma enorme dificuldade de se movimentar e levantar da 

cama e deparar com o mundo afora. 

Mas não era um inseto, pois, meu esqueleto não era quitinoso, nem ao mesmo sabia se 

ainda possuía algo que sustentasse meu corpo, sei que não possuía élitros, não estava 

aprisionado na heteronomia, meu corpo era uma coisa só, fluidez e contágio puro. Não, eu não 

era um inseto e nenhum outro bicho, nada contra nenhum bicho, eu aceito a minha animalidade. 

Então, voltei a pensar na possibilidade de interagir com as outras coisas que estavam ao meu 

redor. Pensei: agora vou me constituir em algo, não em qualquer coisa, mas somente ser aquelas 

coisas que me capturam, que me desejam. Gostaria de ser alguns (objetos) de Farnese2, coisa sem 

era nem beira, que só serve para serem emoldurados em seus oratórios. E agora eu sentia que eu era 

os pregos enferrujados, ciscos, trapos entre outros desobjetos transportados no bolso de Bernardo.  

Não costumava separar as coisas em mim, eu era isto, aquilo, uma coleção de coisas, 

habitava em mim, eu era pura filia e fazia amizade com um tudo. Aquilo que habitava em mim 

já era uma fusão de diferentes “istos”, puro acidente resultante de uma transmutação da 

substância, fluxos que vão do orgânico ao inorgânico, escapando de qualquer generalização 

aristotélica. Eu não era mais uma coisa comum, se ainda existia em algum dado momento uma 

forma era apenas para poder desformar, se eu ainda não era um ser distinguível, por que, era 

apenas por uma questão de tempo, em mim nada permanecia e nada perdurava. Um diagrama 

de tensões operava nos meus excessos. E me excedia o tempo todo. Tinha um fascínio por 

aquilo que escapava e dissolvia dentro de mim. Deixar me dissolver era uns dos meus caprichos. 

Nesse estado de dissolução criava-se ao redor do meu corpo zonas de turbulências, que 

se propagavam para além do físico, mas algo próprio do invisível, ao difundir-se eu me estendia 

sobre as conexões imagéticas, sonoras e rizomáticas. Distintas forças de microrelações 

estabeleciam nas afecções entre diferentes objetos e coisas. 

Agora sim, eu estava apto. Sair da minha zona de segurança era mais que necessário, assim 

sendo, eu me dissolvia em movimentos cadenciados, gostava de operar às vezes tal como um texto, 

um tempo, uma poesia, uma dança ou talvez uma performance – não necessariamente nesta ordem 

– permanecia para além dos canais metafísicos num jogo criativo de afetação imanente. 

Eu como texto, não gostava de impor minhas ideias, gostava mesmo de deixar discorrer 

sobre possibilidades de deixar a palavra livre sem as exigências da retórica ou de uma gramatica 

lexical, preferia sempre uma escrita a lápis, um rascunho, uma rasura, uma escrita que operava 

de maneira primitiva, que não pertencia a objetividade do dizer.  

                                                           
2 (Objetos) título do livro de Rodrigo Naves (2002), que apresenta diversos trabalhos de Farnese de Andrade, artista 

mineiro que cria diferentes objetos ou assemblages com diferentes materiais coletados nas praias e nos aterros. 
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Eu como poesia. Ah, era curva, um desvio, um desvão, as palavras se desacostavam de sê-

las, as palavras queriam mesmo era ser passarinho, menino e brinquedo. Elas se faziam ao brincar 

e brincavam o tempo todo sobre o papel, tal qual um ser miúdo, sim, eu-palavra-poesia tinha certo 

desejo juvenil. Quando eu escapava do papel me desfazia e desmanchava em outras imagens. 

E na presença ou ausência de um som, eu era a dança, era um corpo seguido de 

movimentos em movimentos previamente estabelecidos ou improvisados. Escapava de meu 

corpo qualquer contorno que me fizesse organismo, operava com meus órgãos de maneira que 

eles pudessem vibrar em cada gesto e afeto. 

Nesse inquietante movimento observei que também, que eu era um corpo performático, 

pois, entregava o meu corpo ao tempo e ao espaço. Em movimentos cambiantes em zigue-

zague, meu corpo não cabia em apenas um gesto, pois, ao mesmo tempo em que eu era um, eu 

estava sendo outro, de tal modo, que eu experimentava o encontro com o texto, a poesia e a 

dança. Pura sintonia com o diverso. 

Eu “eras” um "vazadouro para contradições"; estava me estilhaçando o meu próprio ser 

em outros, num movimento contínuo de "desejar ser", "Com pedaços de mim eu monto um ser 

atônito" (BARROS, 1998, p. 37). 

Lembrei-me de alguns escritos de Nietzsche (1885), quando dizia que o nosso eu é muito 

mais complexo do que a unidade de nossa consciência. Eu permanecia como uma soma de 

sensações, múltiplas partículas que planam no espaço, nunca em repouso. 

Aos poucos fui dando conta, que na verdade não era nada, mas que estava sendo. Era um 

estar sendo, um estar no gerúndio, entre o ser, o está sendo, e o deverá ser, existem vários de 

mim, e “Somos água, terra, luz e ar contraídos, não só antes de reconhecê-los ou de representá-

los, mas antes de senti-los”. (DELEUZE, 2006, p. 115)  

Existem diferentes fazes do ser, existem diferentes acontecimentos do ser, agora estou me 

sentindo átomo, me iniciando aos fótons, deixando transitar pelos impulsos e afetos. Eu me 

arrastava para outro lado num processo contínuo de diferenciação. 

 
Em seus elementos perceptivos, como também em suas vísceras, todo 

organismo é uma soma de contrações, de retenções e de expectativas. No nível 

desta sensibilidade vital primária, o presente vivido, já constitui no tempo um 

passado e um futuro. Este futuro aparece na necessidade como forma orgânica 

da expectativa; o passado da retenção aparece na hereditariedade celular 

(DELEUZE, 2006, p. 9). 

 

Assim eu me des-diferenciava de tudo, não havia modulação que me dasse forma, 

escapava o tempo todo de um contorno, não dava nem espaço para representação, no meu 

pensamento não cabia imagens, só sobrava espaço para o devir. "Estrela foi se arrastando no 

chão deu no sapo/ sapo ficou teso de flor!/ e pulou o silêncio" (BARROS, 1992, p. 223). 

Para além da conservação das minhas estruturas, eu me (des)estruturava e começava a 

derivar-me do que estava lá fora. Então fui ao encontro com o fora, assim, fui aos poucos saindo 

fora, quando nem terminei de sair de mim, percebi que, o dentro já estava aberto aos horizontes, 

eu era todo o afora, foi assim, que me abandonei do dentro. De dentro de mim restava apenas 

uma multidão. Grunhidos e algumas vozes. Essas vozes pensavam por mim e silenciosamente 

diziam: - estou a toda sorte a encontro, ao desejo de me abrir para o deslimite, à vontade de me 

desembaralhar e desfazer da minha própria matéria.  

Há anos venho executando movimentos repetitivos, e nunca pude olhar de dentro para o 

fora, foi aí que decidi experimentar uma nova possiblidade de uma não forma que estava sendo 

me apresentada. 
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Vi que era outro, que aquele primeiro já não mais cabia em mim, talvez eu estivesse em 

busca de minha própria constituição, ou melhor, de me constituir com vários, de ser molécula, 

átomo, fluxo e extensão de mim mesmo.  

A vida arredia à matéria e cada vez mais as fronteiras entre matéria e forma se tornavam 

difusas, escapavam qualquer distinção entre matéria e vida, tudo era fluxo. A vida era capaz de 

transformar e fazer variar, numa potência de fazer surgir novas formas, se formatar em continua 

invenção. Ao procurar os acidentes no mundo eu me encontrava um acidente em mim mesmo. Eu 

borbulhava e engendrava em inércia, puro receptáculo de energia de ligação, ser sempre em fluxo.  

Tudo que já é, está sendo um conjunto de outros, bem ao modo simondiano de se pensar 

a individuação, pois, toda vez que se forma um ser, antes de ser o que ele é, já se estava 

engendrado nesse mesmo ser outros seres, outros corpos e outras vidas. Para Simondon somos 

apenas buraco, crosta, fissuras de inúmeras individuações e fragmentos de relações. Assim, não 

somos nada mais que uma reunião de coisas, um rearranjo de matérias um emburacamento de 

materias de um outro, com tudo isso, criar significa rearranjar. 

Em busca de novas sínteses e novos apoderamentos pela trajetória dos materiais e das derivas 

inumeráveis pelos encontros no mundo se produzia um diagramas de encontros que transcorrem 

insensatamente pelos processos de criar algo. Eu era minério, plâncton se fazia cubo, esfera e cristal, 

deslizava em novas formas, mas não me ocupava por muito tempo nesses enquadramentos.  

Não faz muito tempo. Eu era apenas um serzinho unidimensional, algo muito próximo a 

uma linha, algum pedaço ou intervalo monótono, custei por muito tempo em entender que eu 

precisava me diferenciar. Foi assim, que foi me apresentado um mundo com um pouco mais 

expectativa, agora disposto a um plano, já conseguia experimentar a criar com a largura e a 

altura. Deslizava sobre (im)possiblidade de me inventar diante de um único plano infinito, 

inventava proporções, distancia e comprimentos onde poderia ser um ponto, uma reta, e isso 

me permitia ficar em posições paralelas ou concorrentes. Do finito ao infinito α: alfa, β: beta e 

γ: gama, eu ser euclidiano analítico estava composto por muito tempo dessa geometria 

primitiva. Aos poucos fui me cansando desses intervalos e foi então que compreendi que 

poderia ter, para além da altura e largura, um gosto por profundidade. Ondas de possibilidades 

se propagavam pelo espaço. Agora buscava transitar pelas brechas da tridimensionalidade, 

ocupando-me da largura, do comprimento e da altura. 

Já me sentia mais real e mais visível, agradava muito o fato de saber que já poderia ser 

tocado. Afinal para mim, a tridimensionalidade era a própria existência, mas ainda não estava 

totalmente satisfeito, pois, escapa de mim um tempo, este que tende buscar fluxos impossíveis 

da quadrimensionalidade numa disputa mutua entre o espaço e o tempo. Instaura uma curva 

que inventa novas formas de operar mundo, contínuo acaso e pura invenção. 

No entanto, não queria me comportar de maneira polarizada, queria vir a ser, não sei de fato 

o que seria esse ser, eu queria comportar-me como outro, resolver-me como um resto, um vestígio, 

uma lama, partículas de pó, um sopro do vento. Assim, diferir de mim mesmo, ser pura relação.  

 
Queria transformar o vento. 

Dar ao vento uma forma concreta e apta à foto. 

Eu precisava pelo menos de enxergar uma parte física 

do vento: uma costela, o olho... 

Mas a forma do vento me fugia que nem as formas 

de uma voz 

(BARROS, 2000, p. 273). 

                                                           
3 Nos fragmentos e poemas de Manoel de Barros, por motivos estéticos, optamos por não seguir as normas de 

citação. 
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Um processo permanente de individuação, metaestável. Eu, a lama, o pó e o vento nos 

transformavam, entre eu e os outros já não havia mais limite, não havia interior ou exterior, eu 

e meio era um só, uma concordância e ressonância com as coisas do meio, sucessivos encontros 

com energia pura.  

Saí do meu quarto e avistei uma bela paisagem, e percebi que a metamorfose não estava 

acontecendo somente comigo, tudo a minha volta estava em transe e transitava em mim. 

 
[...] a essência da imagem é estar toda fora, sem intimidade, e no entanto mais 

inacessível e misteriosa do que o pensamento do foro íntimo; sem 

significação, mas invocando a profundidade de todo sentido possível; 

irrevelada e todavia manifesta, tendo essa presença-ausência que faz a atração 

e o fascínio das Sereias.- Maurice Blanchot (BLANCHOT, apud BARTHES, 

1984, p. 157). 

 

Foi ai que decidi sair, sair dentro de tudo que estava me enquadrando a uma singularidade, 

buscava realmente outra co-existência. Ali onde existia uma singularidade. Eu agora era outros, 

não individuo, mas uma possível realidade, que estava em constante pré- inter- trans- 

individuação (pensando a individuação como uma diferença entre forças que perpassam entre 

o natural e o cultural). Tinha em mim algo de multidão, uma proliferação de vazios e solidões 

que me individuavam em vários. “Estava consciente disso e espantava-se e maravilhava-se 

como se tudo se passasse fora dele que se produzia a obra” (GIL, 1986, p. 9). 

Como um ser torna aquilo que é? Sendo capturado por um problema Nietziano, o que faz 

de um indivíduo algo absolutamente único? Não haveria uma única resposta para tal problema 

e somente o devir seria capaz de habitar nas diferentes realidades pré-individuais.  

Não há como ser ou se tornar somente um animal ou uma pedra, para ficar somente nesses 

exemplos. Tudo está dissolvido em matéria, energia que se funde na alma da natureza, ela a 

natureza é mãe generosa, permite ao mesmo tempo residir nela o individuo e sua diferenciação, 

assim, cada ser vivo pode ser habitado por inúmeros devires. 

Já fora do meu quarto, eu me aproximava de uma maneira diferente da natureza, isso 

talvez seja indício de uma metamorfose. Estava em busca de um mundo que em mim 

necessitava ser redescoberto, um mundo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. E o 

mundo se abria para pássaros e os girassóis. Eu me abria para a dissolução biológica, física, 

psíquica, não existia nenhum motivo para distanciar entre mim e o outro. A estética, a ética, em 

suas ontogêneses, habitavam em mim, assim, como a arte, a filosofia e a ciência, não havia 

espaço para separação. Nós estávamos na mesma onda, na mesma partícula, dependendo da 

situação eu era o próprio fluxo de elétrons à abertura de novas possibilidades. Um sistema 

metaestável deslizando sobre a improbabilidade do eterno criar. 

Ao olhar mais atentamente para a natureza, comecei a dar conta, dos inúmeros fluxos de 

arranjos e possibilidades de experimentação, que talvez a arte possa ter um território fecundo 

para proliferar criações. Eu tinha diante de mim um laboratório de multiplicidades, assim: vida 

e arte se experimentam, animais, vegetais e minerais eram apenas concepções de organismos, 

nada está dado, nada é decisivo, que não se permita à diferenciação e à individuação de cada 

vivente. A vida quer estar além das formas organizadas, quer transitar entre diferentes reinos, 

que vão além do orgânico e do inorgânico, dai se abre a uma infinita possibilidade de relação e 

interconexão entre o material, o organismo e o psíquico.  

 
La meditación sobre el animal transforma radicalmente la concepción del 

organismo: el órgano es decisivo, por certo, para la diferenciación y la 

individuación del vivente, pero la vida no se reduce a estas formas 
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organizadas. Es assunto de fuerzas y cruza transversalmente los reinos de lo 

material, lo orgânico y lo psíquico. Em Deleuze, no sólo la vida es inorgânica: 

trata de abrir el análisis de la subjetividad a los modos vitales no humanos 

(SAUVAGNARGUES, 2006, p. 16). 

 

Aqui já não nos interessa saber as diferenças entre o homem e o animal, mas o movimento 

de diferenciação, as relações pré-existentes, o que um produz no outro e com o outro. Existe 

uma protohumanidade no animal, assim, como existe uma protoanimalidade no humano, há 

uma gênese comum a todos os corpos, que não pressupõe uma consciência comum, uma 

maneira comum de diferenciar-se, pelo contrário, são através das interpelações entre diferentes 

organismos que a multiplicidade se faz na própria diferença, que a todo o momento se difere 

mudando de natureza “Así pues, el individuo no es ‘de ninguna manera lo indivisible’, sino ‘lo 

que no cesa de dividirse cambiando de natureza” (DELEUZE apud SAUVAGNARGUES, 

2006, p. 25). 

Toda a individuação não implica em nenhuma diferença, se não aquela que ela mesma 

estabelece resultado do movimento do próprio ato de criação. É na repetição que se instaura a 

diferença entre séries heterogêneas. 

Ao aproximar das coisas ínfimas da natureza, contemplamos e sentimos antes de 

representar. Para Deluze (2006) ao contemplar contrairmos um hábito, isto põe em conexão 

diferentes heterogeneidades. Sentir é um hábito, habita em nós, produz um modo de ligação, 

uma forma de conectar com os diferentes entes. Eu tinha um enorme deleite pelos arranjos 

complexos, desde estruturas do macro e do micro, contudo, os arranjos mais simples agitavam 

em uma estranha curiosidade, eu simplesmente me apegava mais pelas coisas desúteis, me 

apegava à escória, à borda, à sobra, ao torto e ao marginal. Gostava mesmo dos despropósitos. 

As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento 

de estima (BARROS, 2010, p. 145). 

Ao perambular pela paisagem encontrei inúmeras possibilidades de fazer um entre. Entre 

um caminhar e outro, comecei a contemplar as pequenas coisas ínfimas do chão, coisas sem 

condições para nada, restos que apodrecem por nada, coisas abandonadas no encosto. Poderia 

ser quaisquer umas dessas coisas, poderia ser: um corpo à deriva, um conjunto de paisagens, 

um cachorro morto na rua, uma lagartixa que imita uma sereia, inúmeros pés de galinha, o 

barulho dos pedregulhos, estalactites e estalagmites gravadas do chão à parede, um velho barco 

à deriva. Sem olhar para trás eu capturava tudo, já na cabia mais tanto despropósito em meus 

bolsos, era tanto o meu despautério, que resolvi fotografar sobre. Nem tudo pode ser 

fotografado, difícil mesmo é fotografar o fora, mas se tiver paciência e desejo pode fotografar 

ao mesmo tempo a presença e ausência do inacessível e indiscernível.  

Uma voz serena, quase rouca de longe me dizia: 

 
- Agora você vai ter que assumir as suas irresponsabilidades. Eu assumi: 

entrei no mundo das imagens. (BARROS, 2000, p. 47).  

 

Entre uma imagem ou outra, podia enxergar um espaço, um intervalo, e era isso que podia 

movimentar territórios mais fecundos, suas composições e atravessamentos formavam 

verdadeiros diagramas.  

Como alguém que coleciona imagens, que ao enquadrar a paisagem deixa mais 

desenquadrada, transgredindo a imagem perfeita e comportada, entortando a bunda na 

paisagem (BARROS, 2000, p. 47).  

 Meu olhar era um tanto irresponsável e transgressor, gostava mesmo de distorcer e 

entortar a realidade. O pessoal falou: seu olhar é distorcido (BARROS, 2010, p. 407). E era 
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mesmo, era estrábico por imagens desassossegadas, algumas imagens tinham movimentos, 

outras mais lentidão, mas todas pulsavam em mim o desejo de escapar da representação. 

 
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê./ É preciso transver o 

mundo. (BARROS, 1998, p. 75) 

 

Assim, já não bastava apenas olhar com os olhos, porque estes sozinhos não davam mais 

conta, era preciso aguçar todos os sentidos, mas principalmente, ver para além dos sentidos, ver 

com a imaginação, “tranver” o mundo. 

Apesar de uma aposta ao espontâneo, dando vazões para o acontecimento, ao contrário 

do que se possa pensar, o registro e a produção de imagens tem certo esforço construtivo, fruto 

de um estudo da técnica, mas só ela em mim nada bastava, era preciso a todo o momento estar 

atendo ao silêncio, “difícil fotografar o sobre.” Assim eu resguardava ao modo de árvore, me 

aliava ao sentimento de exílio, em um desejo eremita eu ficava semanas isolado de mim mesmo, 

só os pequenos insetos me visitavam, para que, no instante certo, eu conseguisse perceber nas 

incontingências da natureza outras de-formações da vida, essa era a doença do meu olho. 

 
Deus deu a forma. Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades (BARROS, 1998, p. 75). 

 

Não nasci com essa doença da deformidade do olhar, acho que adquiri quando resolvi sair 

de mim, e comecei ver as outras coisas de dentro. Agora isto se tornou um ranço que tenho que 

levar para vida inteira.  

Ouvi novamente uma voz sussurrando baixinho: 

 
- Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios com as suas peraltagens 

e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos (BARROS, 1999, s/p). 

 

A minha imaginação começou ser habitada por astigmatismos e fazia da minha vida uma 

obra de arte. Oscar Wilde dizia que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. 

Entendo que essa máxima não é de todo verdade, tanto a arte influencia a vida e vice-versa, 

ambas se inter-relacionam, talvez a arte e natureza seja uma coisa só. 

Não sabia ao certo onde começava a arte e onde iniciava a natureza, isso talvez mesmo 

nem importe, pois, para mim, arte e natureza estava amalgamadas, o importante mesmo era 

perceber o que acontece quando elas se juntam, quais a possibilidades do olhar diante de tal 

acontecimento. Não existe um único olhar, existe na verdade uma multiplicidade do visível, 

inúmeras maneiras de ver e imaginar o mesmo objeto e o mesmo acontecimento. Talvez para 

um fotógrafo, aquele pingo de sol na lata seja mais importante do que o esplendor do sol nos 

oceanos (BARROS, 2001, p. 35). 

Eu operava a vida por estas distorções e colecionava gravetos, objetos abandonados na 

praia, lugares que nunca visitei, todos esses achados eram guardados para que um dia pudesse 

ou não utilizar. 

Meu projeto estético era de colecionar as distorções do olhar para inventar outras 

paisagens, outras imagens, eu era um ente entre imagens. Habitava por imagens e paisagens 

como seres "escalenos" - desconstruídos por suas palavras (BARROS, 1992, p. 314). 

Tinha um gosto dos contrastes, pois, permitia visitar o ínfimo navegando pelos rastros 

das lesmas, mas não abandonava os BPS (bits por segundo). O ínfimo para mim era tão 
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sofisticado quando a Website, gostava de ser atravessado pela lentidão e pelos downloads. Era 

flexível aos discos rígidos quanto ao minúsculo coração de uma formiga. 

Não tinha Wi-Fi, nem Wireless, mas mesmo assim me conectava a tudo e a todos, às vezes 

agia por meio de bluetooth, fazia inúmeros Downloads num processamento de altíssima velocidade 

e lentidão. Meu corpo tinha certos dispositivos que transferiam informações que me permitia operar 

por inúmeros Links, fazer Upload, Update, Upgrade. Entre carregamentos de dados, atualizações, 

melhoramentos das interfaces, eu tornava meu corpo mais potente, me conectava as redes que 

normalmente não se comunicam e permitia a transferência de informações de uma para outra, puro 

encontro, pura conexão, intensos Gateway4. Eu era pura informação.  

Todas essas velocidades habitam em mim, fluxos de duração que agem como onda de um 

sistema tenso, que jamais fica estável, em sua velocidade e lentidão. Por essas ondas tudo é ou 

são fontes e possibilidades de invenção. A ciência não é menos autorizada em criar do que 

outras áreas de pensamento. As funções operavam multiplicidades do acontecer e elas são 

indispensáveis ao pensamento criativo.  

Cabe registrar, ante de mais nada que a velocidade e o excesso de comunicação, não é 

necessariamente informação. “Não nos falta comunicação, ao contrário, nós temos 

comunicação demais, falta-nos criação” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 130). 

Mas, me deixei ser engolidor somente pelas funções, pelas referências, por proposições e 

pelas complexidades e velocidades das comunicações, eu não esqueci de que era preciso operar 

pelo plano de imanência, de recortar o caos de pensar por afectos e perceptos. Concordando com 

Nietzsche e Deleuze, torna-se preciso inventar possibilidades de vida e modos de existências. 

Assim eu me fiz inventar artista, pois, desde cedo tinha um gosto torto de esticar a 

paisagem e coletar suas imagens, isso crescia dentro do meu olho. Às vezes tinha um desejo 

estranho de manipular as imagens, mas somente o fazia quando elas pediam, mas o gostoso 

mesmo era deixar acontecer.  

Tinha hábitos noturnos pelos devires, gostava muito quando eles, inesperadamente, 

habitavam em mim, era um desfasamento de mim mesmo para outra coisa, eu me permitia 

funcionar de outra forma, optava sempre pelo improvável, tal qual o uso dos (des)objetos da 

artista Raquel Nava. Tudo isso era uma aposta acidental para os encontros inesperados. 

Encontro aberto ao improvável, entre o corpo, os objetos, as coisas e a paisagem e isso a me 

ver já era Ecologia que queria ser poesia.  

Inaugurava-se em mim, uma ecologia incomum que desintegra e re-integra paisagens e 

reinventa diferentes singularidades, que captura através da lente uma natureza anônima, 

incomum, pulsante e impossível de controlar. É uma aposta no acidental, nos encontros mais 

inesperados que o artista cria suas ecologias dos despropósitos. O artista expõe uma poética do 

avesso, busca no improvável, no incomum, algo essencial para sua arte. É na precariedade dos 

materiais, que se apresentam de forma arbitrária, que eu-ente-artista apostava minhas narrativas 

e os meus (dês)arranjos. 
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ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA E LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

Damares Souza Silva1 

Luciene Oliveira Costa Santos2 

 

A análise das mudanças do objeto de estudo da Linguística Textual contribui para 

compreender a atual proposição de ensino e aprendizagem da leitura e produção de texto. 

Considerando esse aspecto, procuramos, então, descrever as transformações das características 

da Linguística Textual por uma perspectiva histórica e identificar as relações que há entre essas 

características e a proposta de ensino de leitura e escrita da língua portuguesa contida nos PCNs. 

Levando em conta a relevância do texto nos contextos infinitos de comunicação, é 

essencial que possamos compreender quais os processos e demandas que fizeram validar o 

elemento textual como fonte central de estudos voltados para o ensino. Por que, embora seja a 

sílaba a unidade da palavra, e a frase de forte relevância para composição do texto, essas só por 

elas mesmas, não se bastam e nem mesmo o texto, por si só, pode ser estudado fora dos 

contextos comunicativos? 

 
[...] não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 

decorrem de uma análise de estratos. letras/fonemas, sílabas, palavras, 

sintagmas, frases. que, descontextualizados, são normalmente tomados como 

exemplos de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência 

discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino só pode ser o texto. 

(BRASIL, PCNs, p. 23, 1998) 

  

Segundo os conteúdos dos PCNs, a ênfase do ensino da língua tem como objeto central o 

texto. O conteúdo do documento evidencia que, de modo algum, os elementos que compõem o 

texto, como a letra, a sílaba, a palavra e a frase fora de contexto, podem incidir em competência 

discursiva e, muito embora necessitem de especial atenção para o ensino de suas respectivas 

especificidades em relação ao texto, não podem compor o objeto central do ensino da língua. 

Mas o que é a competência discursiva?  

 
Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a 

língua de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar 

o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita.[...] (BRASIL, 

PCNs p, 23, 1998) 

 

Uma análise dos elementos que compõem o objeto de estudo da Linguística Textual pode 

contribuir para que compreendamos os possíveis motivos que fazem o estudo do texto, em seu 

campo discursivo, de suma importância para o ensino da língua. Alguns estudiosos e teóricos 

exploram em suas pesquisas fontes de informação que colaboram para tal entendimento.  

Dentre eles encontra-se Koch (2001), que, numa perspectiva histórica, declara que a 

Linguística Textual ou Teoria do Texto, na condição de vertente de estudo contemporânea do 

campo da Linguística, atinge atualmente cerca de quatro décadas. Ao longo desses anos a 

Linguística Textual foi estudada de diversas formas e, segundo a autora, ainda hoje o é.  

A referida autora descreve a passagem da teoria da frase para a teoria do texto em três 

momentos: o da análise transfrástica, o das gramáticas textuais e o da teoria ou linguística do 
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texto, e muito embora acredite que houve espaços de maior ênfase entre elas, defende a ideia 

de que a sucessão para cada uma delas segue uma ordem mais cronológica que propriamente 

tipológica. A descrição de Koch sobre as passagens dos três momentos não coincide com 

análise de Bentes, para essa autora houve uma abrangência do objeto de análise: 

Segundo Bentes (2012, na análise transfrástica o movimento é de baixo da unida mínima 

para unidade maior, ou sejam parte-se da frase para o texto. A explicação dada pela referida 

autora para esse fenômeno é porque havia uma preocupação com as relações que se 

estabeleciam entre as frases e os períodos, de forma que construísse uma unidade de sentido, os 

estudiosos identificaram a existência de fenômenos que não podiam ser explicados pelas teorias 

sintáticas e/ou pelas teorias semânticas: o fenômeno da correferenciação, por exemplo, que 

transpõe perímetro da frase e só pode ser mais adequadamente entendido no interior do texto. 

A descrição de Bentes evidencia que era preciso ir mais além, não era suficiente olhar 

somente a frase como elemento solitário de análise, ou seja, era necessário relacioná-la às 

demais sentenças como elemento de significados, por isso a necessidade da análise 

transfrástica. Mas mesmo a análise entre as frases ainda se mostrou insuficiente, tendo em vista 

que essa deixava fenômenos sem respostas. De acordo com a autora, na tentativa de resolver 

esse impasse, criaram-se então as gramáticas textuais para buscar respostas para os fenômenos 

não explicáveis por meio da análise transfrástica. 
 

Sendo o texto muito mais que uma simples sequência de enunciados, a sua 

compreensão e a sua produção derivam de uma competência especiífica do 

faltante – a competência textual – que se distingue da competência frasal ou 

linguística em sentido estrito [ como a descreve, por exemplo, Chomsky 

(1965)]. Todo falante de uma língua tem a capacidade de distinguir um texto 

coerente de um aglomerado incoerente de enunciados, e esta competência é, 

também, especificamente linguística ´em sentido amplo. Qualquer falante é 

capaz de parafrasear um texto, de resumi-lo, de perceber se está completo ou 

incompleto, de atribuir-lhe um título ou, ainda, de produzir um texto a partir 

de um título dado.[...] (FÁVERO & KOCH, 2012, p. 19) 

  

A partir de então ocorre a consolidação do texto como objeto da ciência linguística e a 

novidade tinha como base o caráter evidente de princípios morfológicos, sintáticos e semânticos 

que atuam quando a análise ultrapassa o nível da frase. Dessa forma, torna-se objeto de estudo 

a unidade maior, ou seja, o texto, e é a partir dele que se estudam as unidades mínimas – frase, 

palavra e sílaba – sempre com o cuidado de se considerar de modo analítico e classificatório a 

função textual dos elementos individuais. 

Todo empenho dos estudiosos da época, os estudos das gramáticas de textos não se 

mostraram suficientes, apresentavam limitações e vieram os questionamentos, entre eles: 

 
[...] como estabelecer as regras capazes de descrever todos e apenas todos os 

textos possíveis em uma língua natural? Não haveria sempre a possibilidade 

de surgirem textos que não se enquadrassem nelas ou que viessem a colocá-

las em xeque, ou, ainda, novos tipos de textos não previstos pelas regras da 

gramática? Estas são apenas algumas das perguntas que acabaram por levar 

ao abandono da tarefa. (KOCH, 2001, p. 74)  

 

Com essa descrição, Koch conclui que essas e outras questões marcaram o fim da Teoria 

do Texto e o aparecimento de um novo cenário para os estudos dos textos, ou seja, estes passam 

a ser investigados a partir dos seus respectivos contextos pragmáticos. O texto deixa de ocupar 
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o topo da hierarquia, e seu campo de investigação passa a ter um espaço bem maior, isto é: o 

campo de análise do texto ao contexto, sendo compreendido como um conjunto de condições – 

externas ao texto – da produção, recepção e interpretação dos textos. 

Nesse cenário, segundo a autora, o texto ganha um novo conceito, ou seja, ele passa a ser 

considerado como uma composição bem mais complexa que um conjunto de frases que depende 

da capacidade específica dos falantes, tanto para sua compreensão, quanto para sua produção, 

essa competência é que possibilitará distinguir um texto de um aglomerado aleatório de palavras 

e ou sentenças, bem como reproduzir um texto como, por exemplo, uma paráfrase. 

E é assim que entre as décadas de 70 e 80 aparece a segunda geração de estudiosos da 

Linguística Textual. Esse cenário é envolvido por uma nova preocupação, ou seja, já não eram 

mais as relações interfrásticas e/ou mesmo a composição de gramáticas textuais o centro das 

atenções, desta vez a prioridade é a análise sobre a textualidade e as condições ou critérios para 

sua realização.  

 
A ênfase passou a recair nos aspectos globais do texto enquanto unidade 

funcional, nas questões ligadas ao processamento textual, enfocando-se mais no 

processo que o produto e concebendo-se o texto como resultado da atividade de 

sujeitos em interação. Talvez os nomes mais importantes desta fase sejam os de 

W. U. Dressler, Robert Beaugrande e Teun A. van Dijk. (KOCH, 2001, p. 77) 

 

A descrição do panorama histórico da Linguística Textual delineada por Koch no que 

tange à análise transfrástica remete à proposta de ensino da língua portuguesa contida nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a qual declara que: 

 

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento linguístico 

e discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais 

mediadas pela linguagem. Organizar situações de aprendizado, nessa 

perspectiva, supõe: planejar situações de interação nas quais esses 

conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados; organizar atividades que 

procurem recriar na sala de aula situações enunciativas de outros espaços que 

não o escolar, considerando-se sua especificidade e a inevitável transposição 

didática que o conteúdo sofrerá;[...] (PCNs, 1998, p. 22) 

 

O objetivo de ensino da língua portuguesa contido nos PCNs vem ao encontro da 

constatação dos pesquisadores da Linguística Textual, ou seja, de que a frase não pode ser o 

centro do ensino do texto, tendo em vista que tal unidade de estudo apresentou fortes limitações 

para o estudo textual.  

A análise entre as frases consistia em dar conta de alguns fenômenos como: referenciação, 

elipse, repetição, seleção dos artigos (definido e indefinido), concordância de tempos verbais, 

relação semântica entre frases não ligadas por conectivo, vários fatos de ordem prosódica e 

assim por diante.  

Verificou-se que mesmo essa proposta de estudo da frase sendo bem abrangente não 

propiciava condições plenas para se fazer uma análise mais profunda do texto. Essa conclusão, 

elaborada há mais de três décadas, valida a atual instrução dos PCNs de língua portuguesa, isto 

é, a frase, como também as unidades mínimas que a compõem (a letra, a sílaba e a palavra), 

descontextualizadas, não podem compor o centro da unidade básica do ensino para 

interpretação e produção de texto. 
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Os textos deixam de ser vistos como produtos acabados, que devem ser 

analisados sintática ou semanticamente, passando a ser considerados 

elementos constitutivos de uma atividade complexa, como instrumento de 

realização de intenções comunicativas e sociais do Falante. (HEINEMAN, 

1982, apud KOCH, 2004) 

 

Koch (2004) relata que na década de 80 surge o terceiro momento da Linguística Textual. 

Esse período é demarcado por uma nova orientação nos estudos dos textos a partir da tomada 

de consciência de que todo fazer (ação) é acompanhado de processos de ordem cognitiva. Quem 

age precisa dispor de modelos e tipos mentais de operações. Neste momento, diz Koch, o texto 

passa a ser considerado resultado de processos mentais: é a abordagem procedural, segundo a 

qual os parceiros da comunicação possuem conhecimentos armazenados quanto aos diversos 

tipos de atividade da vida social, têm conhecimentos representados na memória que precisam 

ser ativados para que sua atividade da vida social possa ser plena de sucesso.  

 

Os textos não são explícitos, não trazem na sua superfície tudo o que é preciso 

saber para compreendê-los. Não trazem tampouco uma instrução explícita de 

preenchimento das lacunas que permita chegar a uma compreensão inequívoca 

do seu sentido. Todo o texto requer uma atividade de “enriquecimento” das 

formas que estão na superfície, do emprego de conhecimentos prévios e de várias 

estratégias interpretativas. Esse conhecimento é dado como certo por todos os 

usuários da língua, embora não existam regras claras de como proceder [...] 

(KOCH & CUNHA-LIMA, 2005, p. 296) 

 

Blühdorn e Andrade (2009) afirmam que no início dos anos 90 pesquisadores brasileiros 

voltavam suas investigações referentes à linguagem para uma perspectiva sociointeracional e, 

como consequência dessa tendência, os estudos tinham como perspectivas os processos e 

estratégias sociognitivos contidos no processamento textual. Esse período coincide com o ano 

de composição dos PCNs de Língua Portuguesa, isto é, 1998. 

Perspectiva semelhante é observada no trabalho de Beaugrande (1997), no qual ele afirma 

ser imprescindível ver o texto como um “evento comunicativo em que convergem as ações 

linguísticas, cognitivas e sociais” no qual a palavra (padrão de sequência sonora) é parte de uma 

frase e instrução para inferir o significado. 

 
Logo, a sequência de sons que nós realmente ouvimos ou lemos é como a 

ponta de um iceberg – uma pequena porção da matéria e da energia dentro da 

qual uma enorme quantidade de informação foi ‘condensada’ por um falante 

ou escritor e está pronta a ser ‘amplificada’ por um ouvinte ou leitor. 

(BEAUGRANDE, 1997, p. 15) 

 

Koch (2004) afirma que os textos já trazem para a situação comunicativa determinadas 

expectativas e informações referentes aos saberes e experiências a depender da motivação e da 

formalização de metas, em todas as fases do percurso da construção textual, não apenas na 

possibilidade de significar seu projeto em signos verbais.  

Considerando todos os apontamentos aqui explanados sobre as transformações pelas 

quais passou a Linguística Textual é possível compreender as razões por que a competência 

discursiva é a questão central para o ensino de leitura e produção de texto. Sendo a competência 

discursiva, segundo os PCNs, a capacidade de o indivíduo produzir discursos orais e escritos 

adequados às situações enunciativas de uso geral, e considerando todos os aspectos envolvidos 

no processo dos diversos contextos de comunicação, torna-se improcedente elaborar propostas 
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de ensino de leitura e escrita dos textos que não considerem as características descritas ao longo 

de toda história da linguística textual. 
Enfim, concluímos que as transformações do objeto de estudo da Linguística Textual, não 

só contribuem para compreendermos o atual propósito de ensino de leitura e escrita, como 

também para amparar estudos da língua voltados para o ensino. 
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FANTASIA E SUBVERSÃO NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL: 

CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DO REAL 

 

Dulciene Anjos de Andrade e Silva1 

 

A produção literária destinada à criança e ao adolescente, desde seu alvorecer enquanto 

gênero específico, no século VII, esteve vinculada a uma função modelar: valendo-se das 

estruturas literárias e estratégias editoriais para seduzir o pequeno leitor, revelou-se submissa 

ao propósito de ensinar comportamentos, valores e conhecimentos que os adultos acreditavam 

essenciais para a criança.  

Com o fortalecimento do novo modelo de família baseado em um núcleo menor, 

decorrência das mudanças ocorridas no final da Idade Média, que culminaram na 

transformação da sociedade e corroboraram para a consolidação de uma nova classe social, 

a burguesia urbana, dá-se início, no ocidente, à construção do conceito social de infância, 

superando-se a concepção de criança como “miniatura do adulto”: a criança passa a ser 

reconhecida em sua especificidade e considerada como ser em desenvolvimento, com 

características e necessidades próprias (ZILBERMAN, 2003).  

Graças à inauguração da imprensa, surge, nesse contexto em que a escola se reestrutura 

para atender à educação dos infantes, o primeiro livro didático ilustrado para crianças, o “Orbis 

Pictus”, e também os primeiros textos literários para a infância. Tratam-se de versões escritas 

dos contos de fadas que, adaptadas do registro oral para o escrito, passaram por tratamento 

literário e sofreram modificações para atender ao público infantil. Como explica Cademartori 

(2010), no processo de adaptação da oralidade para a escrita, tais contos foram remodelados de 

acordo com os interesses pedagógicos burgueses, alicerçados tanto no jansenismo (doutrina 

religiosa inspirada em Cornelius Jansen), com seu ideal de educação normativo e austero, como 

nos critérios de arte moral e de cristianização, difundidos pela Contra-Reforma. Assim, eram 

caracterizados por um forte apelo pedagógico à medida que buscavam conduzir as crianças aos 

modelos de comportamento regidos pelos códigos sociais em vigor, convertendo-se em 

instrumento essencialmente adequados à sua formação.  

Considerado “pai da literatura infanto-juvenil” pelo pioneirismo de adaptar narrativas 

populares a esse público, Charles Perrault, em “Histórias ou contos do tempo passado”, 

evidencia claramente a intenção de refletir, em seus contos, os ideais burgueses - a classe social 

à qual endereçou sua obra. Para torná-los apropriados para a plateia a que se destinavam, 

eliminou todo conteúdo considerado “vulgar”, suprimindo as “maldades explícitas” e passagens 

eróticas. Em contrapartida, agregou valores morais e cristãos às narrativas, como ilustram os 

versos com prescrições comportamentais acrescidos ao final de cada conto. 

Nos primórdios do estabelecimento da literatura infanto-juvenil, pois, já se 

delineavam os fios que entrelaçam literatura infantil e “pedagogismo”. Coube a Lewis 

Carrol, com Alice no País das Maravilhas, a proeza de romper com o paradigma 

pedagogizante nas produções para a infância e inaugurar um novo propósito para a escrita 

para as crianças, caracterizado pela valorização da dimensão estética e artística dessas 

obras. Explorando ao máximo a linguagem em uma perspectiva lúdica e poética, Carroll 

convida o leitor a trilhar uma aventura fantástica, iniciando-o no jogo sonoro com as rimas, 

o ritmo e as aliterações; nos jogos com os sentidos, em que as palavras afastam-se do uso 

convencional que fazemos delas; ou, ainda, no jogo com o modelo de mundo, subvertendo 

a lógica e a ordem habitual em favor do nonsense, do absurdo...  

                                                           
1 Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Bahia. E-mail: ddulciene@yahoo.com.br. 

mailto:ddulciene@yahoo.com.br
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Literatura infanto-juvenil no Brasil: dimensão utilitária versus dimensão estética 

 

Se o século XIX, na Europa, inaugura o paradigma estético da literatura infanto-juvenil, 

no Brasil, essa tendência só começaria a ecoar um século depois: as obras de cunho infantil 

começaram a aparecer timidamente após a implantação da Imprensa Régia, em 1808, e de forma 

mais sistemática após o advento da Proclamação da República (LAJOLO; ZILBERMAN, 

1988). Entretanto, tais publicações consistiam sobretudo em traduções e/ou adaptações dos 

clássicos que faziam sucessos no continente Europeu, como exemplificam os compêndios de 

Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel - esse último, inclusive, elucidando, no subtítulo da obra 

Contos da Carochinha, a vertente instrumental que caracterizava, na época, as produções para 

a infância: Contos populares morais e proveitosos de vários países.  

O final do século XIX também testemunhou a publicação dos primeiros livros para 

crianças escritos por brasileiros - embora essa produção, graças à influência exercida pelo 

projeto político nacionalista da época (que buscava estimular nos cidadãos brasileiros um forte 

sentimento de amor à pátria), permanecesse, ainda, fortemente vinculada aos propósitos da 

tradição literária utilitária. Ao lado de Coelho Neto, Olavo Billac destaca-se, nesse período, 

como ícone da literatura infantil, com seus poemas acentuadamente marcados por um teor moral 

e cívico, ou pela exaltação de valores e deveres familiares, evidenciando uma subserviência do 

literário a finalidades outras que não a estética. Como afirma o próprio poeta no prefácio de 

Poesias Infantis, “O que o autor deseja é que se reconheça, neste pequeno volume, não o 

trabalho de um artista, mas a boa vontade com que um brasileiro quis contribuir para a educação 

moral das crianças de seu país”.  

Se, com o romance Saudade, Thales de Andrade trouxe para si a alcunha de fundador do 

gênero infanto-juvenil no Brasil, coube à obra A Menina do Narizinho Arrebitado, publicada 

por Monteiro Lobato (e relançada posteriormente em versão ampliada como Reinações de 

Narizinho), o mérito de elevar a uma oitava acima a literatura infantil brasileira, inaugurando a 

tendência genuinamente estética nas produções para as crianças, como outrora procedera 

Carroll com sua Alice.  

Assim, enquanto as obras nacionais para a criança deixavam flagrar um discurso 

monológico de caráter persuasivo, uma vez que estavam comprometidas, em primeiro plano, 

com preocupações pedagógicas, morais e cívicas, Lobato institui uma literatura que, explorando 

com lirismo as situações habituais do cotidiano da criança, cada vez mais mostrava-se voltada 

para o livre trânsito entre os domínios da fantasia e realidade, estimulando o pequeno leitor a 

vivenciar ao máximo o ludismo na linguagem. Sua linguagem, coloquial e carregada com esse 

componente lúdico, pois, é um convite à fruição.  

Ainda que tenha se mostrado preocupado com as questões formativas, quando em 

algumas de suas ficções a informação se somava à fantasia, Lobato não reduziu sua narrativa à 

estratégia unidirecional do “ensinamento útil”; ao contrário, buscou elevar à máxima potência 

o conceito de “saber com sabor” cunhado por Barthes, acreditando ser o fundamento ludo-

estético inerente à arte literária a grande mola propulsora para o desenvolvimento do espírito 

crítico do leitor (SILVA, 2009). 

Subvertendo, em sua obra, o ideal de criança como ser obediente, bondoso e submisso ao 

adulto, seus personagens infantis são crianças de fato; “meninos, meninas e bonecos dotados 

de vontades e de ideias próprias, às vezes obedientes, outras vezes rebeldes, inquiridores, 

curiosos (“reinadores”, diria Lobato), dotados de grande imaginação” (Idem, p. 104). 

Na década de setenta, embora ainda fossem produzidas obras para crianças cujo propósito 

evidenciava uma forte vinculação com o paradigma utilitarista, assistimos ao fortalecimento do 

movimento de valorização da dimensão estética iniciado com Lobato com a multiplicação de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infantojuvenil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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publicações que ampliavam as fendas desbravadas pelo mestre de Taubaté, quer buscando um 

livre trânsito entre os domínios da fantasia e realidade e estimulando o pequeno leitor a 

vivenciar ao máximo o ludismo na linguagem, quer explorando com lirismo as situações 

habituais do cotidiano da criança contemporânea.  

Em nossos dias, porém, o forte apelo da instituição escolar aos “paradidáticos” tem 

demonstrado que a instrumentalização da literatura infanto-juvenil, longe de ser considerada 

uma etapa superada na produção nacional, tem atingido índices vertiginosos. Narrativa ficcional 

adotada pelas escolas com o objetivo de contribuir com a formação e o gosto pela leitura e, 

paralelamente, estimular na criança e/ou no adolescente condutas sociais e valores idealmente 

consagrados para uma “sociedade democrática”, os paradidáticos, ao apelarem para o discurso 

monológico e persuasivo, opõem-se radicalmente da essência do fenômeno literário.  

Se, como assinala Góes (1984, p. 15) a partir da definição de Ezra Pound, compreendemos 

literatura infantil como “linguagem carregada de significados até o máximo grau possível [que], 

dirigida ou não às crianças, [responde] às exigências que lhe são próprias”, o que atribui a tal 

literatura o estatuto de arte é exatamente a possibilidade de permitir ao leitor uma ampla 

possibilidade de atribuição de sentidos àquilo que lê, permitindo-o vivenciar “uma aventura 

com a linguagem e seus efeitos, em lugar de deixá-la cerceada pelas interações do autor” 

(CADEMARTORI, 2010, p. 17).  

Evidentemente, graças ao teor pseudoliterário que tem caracterizado as obras 

apresentadas à criança sob mediação da instituição escolar, utilizadas como instrumento de 

intenções diversas - inclusive, como assinalam Cademartori (2010) e Brenman (2013), o que se 

passou a chamar de “politicamente correto”, tais produções furtam o leitor do prazer, da 

gratuidade, da liberdade de construir sentidos a partir de diferentes níveis da leitura, privando-

os de explorar a abertura polifônica e multidirecional peculiar às efabulações artísticas. E, 

exatamente por afastá-los dessa possibilidade de transgressão tão peculiar à arte literária, tais 

obras mais afastam do que aproximam os leitores da função educativa da literatura - e inclusive 

do gosto e do hábito de ler… 

 

Tecendo os fios: a autêntica função educativa da literatura-arte  

 

Para Antônio Cândido (2002, p. 83), “[...] a função educativa da literatura é muito mais 

complexa do que pressupõe um ponto de vista estritamente pedagógico”.  

Ao refletir sobre a influência formativa da literatura, o autor esclarece que, tal como a 

vida, a literatura nos ensina à proporção em que reverbera em nós com toda a sua multiplicidade. 

Destacando que “as criações ficcionais e poéticas podem atuar de modo subconsciente e 

insconsciente, operando uma espécie de inculcamento que não percebemos (p. 82)”, de modo 

que sua contribuição formativa transcende qualquer perspectiva instrumental e utilitarista, 

Cândido compreende que “é artificial querer que ela funcione como os manuais de virtude e 

boa conduta” (p. 83), assim como rege, ainda em nossos dias, a tradição pedagógica oficial, 

adepta aos paradidáticos. Para o renomado professor, “longe de ser um apêndice da instrução 

moral e cívica […], [a literatura] age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa 

como ela - com altos e baixos, luzes e sombras (p. 83). 

É infértil, pois, reduzir a função educativa da literatura infanto-juvenil aos ensinamentos 

diretivos que refletem o autoritarismo de quem o produziu com a finalidade de conduzir o leitor 

a uma interpretação unidirecional e imediatista. De fato, é indiscutível que a literatura educa e 

que abre as fendas para que se possa, através dela, edificar o real: mas o faz em um percurso 

contrário ao didatismo e instrumentalização do texto literário. Sosa (1978) nos ensina que mais 

do que o conteúdo moral explícito contido em textos direcionados à infância, o que é 
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significativo para a criança é o que está embutido na trama; são, pois, os acontecimentos 

dramáticos da narrativa que dialogam com o mundo íntimo da criança, a ela proporcionando 

vivências internas, que lhes serão significativas, ampliando suas experiências e, assim, 

expandindo seu conhecimento.  

Antoine Compagnon (2009), ao buscar fundamentos históricos, críticos e políticos 

para esboçar suas reflexões acerca da utilidade e pertinência da literatura, também destaca 

essa dupla função da literatura-arte, qual seja, deleitar e instruir simultaneamente. Para ele, 

entretanto, “a literatura pode divertir, mas como um jogo perigoso, não [é]um lazer 

anódino” (p. 42) - principalmente se focalizarmos o seu poder de conferir autonomia ao 

leitor, emancipando-o dos posicionamentos autoritários... e neutralizando a manipulação 

que por ventura lhe imponha a sociedade... 

Desse modo, subvertendo o real e promovendo, através do fantástico e do imaginativo, um 

espaço de suspensão com relação a experiência imediata e concreta do indivíduo, a literatura-arte 

possibilita a criação de um vasto campo de significados, instaurando uma realidade fictícia que, 

paradoxalmente, se faz profundamente necessária ao desvelamento e ressignificação do mundo real. 

Se, por um lado, essa suspensão da realidade acaba por possibilitar uma percepção crítica do que o 

leitor acreditava ser o real, por outro, abre caminhos para novas perspectivas e possibilidades de 

vida, uma vez que desloca o indivíduo do lugar comum para a experimentação de situações 

imaginativas jamais vivenciadas, auxiliando na superação de modelos de mundo 

convencionalmente instituídos e consolidados na criação de novos modos e padrões de vida no 

plano real. Esses jogos com modelos diferenciados de mundo, evidentemente, acabam por ampliar 

consideravelmente as possibilidades do leitor com relação ao mundo.  

Assim, a literatura infanto-juvenil cria a oportunidade para que se organize na experiência 

do leitor a percepção de que, para além da fantasia, da possibilidade de reconstrução de sentidos, 

de proporcionar uma melhor compreensão do mundo e de si, a leitura é uma experiência que 

está intimamente ligada a seu ser. Diz Ítalo Calvino (1990, p. 11): “[...] há coisas que somente 

a literatura [enquanto arte] com seus meios específicos pode nos dar”…  
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O DESBRAVAR DO MUNDO LITERÁRIO EM SALA DE AULA, EM PAUTA: 

A CARTA 

 

Juliana Zanco Leme da Silva1 

 

Considerações iniciais 

 

A sala de aula é um desafio constante ao educador que pensa em seu aluno como sujeito 

do processo ensino-aprendizagem, pois esse olhar o leva a buscar caminhos diferentes, 

atrativos, estimulantes e, talvez, inusitados. Partir da realidade dos alunos, entender e encontrar 

meios, para que desenvolvam a leitura crítica das diversas linguagens que os rodeiam é, sem 

dúvida, um desafio. Para concretização de tais reflexões sobre o processo ensino-aprendizagem, 

procuramos analisar e expor, neste trabalho, uma sequência de atividades didáticas, 

desenvolvidas em sala de aula com os alunos do Ensino Fundamental II, a partir de cartas 

escritas por leitores infanto-juvenis “reais” das décadas de 1980 e 90, enviadas a Pedro 

Bandeira, tais cartas são fruto de pesquisa no CEDAE – Centro de Documentação Cultural 

Alexandre Eulálio (UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas).  

O trabalho com este gênero textual objetivou: (i) proporcionar o desenvolvimento da 

competência leitora e escritora; (ii) despertar o prazer pela leitura; (iii) compreender a 

intertextualidade; (iv) desenvolver a oralidade, também possibilita: a) ao aluno, agir sobre o objeto 

de estudo, a carta, por meio dos conhecimentos discursivo-textuais e linguísticos implicados nas 

práticas sociais de linguagem presentes nesse gênero e b) ao professor, organizar a mediação entre 

o aluno e o objeto de conhecimento, ou seja, abarca as três variáveis do ensino e da aprendizagem 

de Língua Portuguesa propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998).  

 

A carta em sala de aula 

 

Para iniciarmos a exposição e reflexão das atividades propostas em sala de aula, 

gostaríamos de esclarecer que procuramos trabalhar o “ato de ler, que não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga 

na inteligência do mundo” (FREIRE, 1989, p. 9). 

 A primeira atividade tinha como principal objetivo o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos, em relação ao gênero textual cartas. Para tanto, os alunos foram 

questionados se já haviam recebido ou enviado uma carta:  

Vocês já receberam ou enviaram uma carta? Caso afirmativo, contem aos colegas: A 

quem vocês enviaram? De quem receberam? Como era o envelope? Havia selo? Como era o 

suporte, ou seja, o papel no qual a carta foi escrita? Caso vocês tenham enviado para alguém, 

comente com colegas: Vocês escreveram a carta uma vez?  

Paulo Freire (1996, p. 44) nos faz refletir que o educador deve “assumir o dever de 

motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, responda”. 

Com esta primeira atividade, constatamos que vários alunos, em ambas as salas, já haviam 

enviado ou recebido uma carta, alguns devido a uma atividade escolar, outros por questões 

pessoais (parentes distantes sem acesso à internet). Também, recordaram sobre a escolha do 

papel para a escrita do texto, vários alunos relataram que compraram o papel de carta ou que 

fizeram desenhos, a fim de “impressionar” o destinatário.  

                                                           
1 Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: julianaportugues@bol.com.br. 
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A segunda atividade proposta foi a leitura de duas cartas de leitores infanto-juvenis a 

Pedro Bandeira, a qual foi introduzida da seguinte maneira: 

“Leremos duas cartas enviadas a alguém especial...” 

Primeiramente, propusemos a leitura silenciosa e depois algumas anotações sobre as 

cartas: Quando e onde foram escritas? Quem é o destinatário? Quem são os possíveis 

remetentes? Há pontos comuns e divergentes entre elas? Caso afirmativo, elenque-os pelo grau 

de importância. 

É importante ressaltar que “a leitura silenciosa ou autônoma possibilita ao aluno a leitura 

de textos para os quais já tenha desenvolvido certa proficiência e vivencie uma situação de 

leitura com independência” (PCN, 1998, p. 72). Acreditamos que a cartas escritas por 

remetentes infanto-juvenis auxiliem no processo de desenvolvimento da competência leitora do 

aluno e encoraje-os a aceitar desafios mais complexos.  

Após a leitura, fizemos os seguintes questionamentos: 

 

1. As cartas lidas foram escritas por pessoas reais, você deve ter notado que ambas se referem 

ao livro A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira. Por que as remetentes fazem alusão 

a essa obra? 

2. Qual seria o motivo principal das remetentes escreverem a carta ao autor? Exemplifique 

sua resposta com trechos das cartas. 

 

Depois da conversa sobre as anotações do texto, assumimos o papel de escriba e junto 

com a classe elaboramos um pequeno texto na lousa com a resposta final, para que não falassem 

informações a ninguém! 

Com esta atividade, tivemos um bombardeio de perguntas e comentários sobre a origem 

das cartas, as datas em que foram escritas, a linguagem empregada nos textos, a caligrafia das 

remetentes e o fato de indicarem a série e não o ano em que estudam (como acontece nesta 

escola), alguns alunos calcularam qual seria a idade atual das remetentes. Percebemos que os 

termos destinatário e remetente eram desconhecidos pelos alunos.  

Com referência às questões propostas, imediatamente os alunos começaram a questionar 

sobre o livro A marca de uma lágrima e Isabel, a personagem citada pelas remetentes. 

Perguntaram se o autor havia respondido às cartas e se as remetentes tinham conseguido a ajuda 

do autor, ou seja, os alunos além de responder às questões propostas, ainda, levantaram outros 

questionamentos sobre os textos.  

Propusemos também uma atividade classificada como leitura colaborativa pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998, p. 72-73), nessa atividade o 

professor lê um texto com a classe e, durante a leitura, questiona os alunos sobre os índices 

linguísticos que dão sustentação aos sentidos atribuídos. Também, possibilita ao aluno 

explicitar os procedimentos que usa para atribuir sentido ao texto. 

Buscamos suscitar a curiosidade dos alunos em relação à obra de Pedro Bandeira como 

os seguintes questionamentos: 

 

1. Você já leu algum livro de Pedro Bandeira? Caso afirmativo, qual foi? Você gostou? 

Leremos trechos do livro A marca de uma lágrima: 

 
Aquele era o seu pior inimigo. O mais cruel, o mais cínico, o mais impiedoso. 

Um inimigo que falava a verdade. Sempre. Sempre a verdade. Toda aquela 

verdade que Isabel conhecia muito bem e que nunca a abandonava. 

Ainda com a escova de cabelo na mão, Isabel não podia deixar de encará-lo. 

Lá estava ele, encarando a garota de volta, com os próprios olhos da menina. 
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De um lado, eles estavam molhados. Do outro, refletiam-se gelados, vítreos, 

sem compaixão. 

- Feia... 

Isabel sufocou um soluço. 

- Gorda... 

Uma lágrima formou-se na pontinha da pálpebra. 

- Que óculos horrorosos... 

Como um bichinho que foge, a lágrima saiu da toca e foi esconder-se no aro 

dos óculos. 

- Você plantou uma rosa no nariz. 

- Cale a boca... por favor...[...] 

(BANDEIRA, 1983, p. 4) 

 

2. Como você imagina Isabel fisicamente? 

3. Quem será que está falando com a garota? Vamos verificar? 

 
[...] 

- Por favor... Me deixe em paz... 

- Você vai espremer a rosa amarela. O seu nariz vai inchar... [...] 

A raiva foi tanta que escova de cabelo voou com força, acertando o inimigo 

em cheio bem na cara. 

- Isabel! Venha cá. Morreu aí no banheiro, é? 

O chamado penetrou-lhe os ouvidos, acordando a menina do pesadelo que ela 

sofria acordada. A voz irritante da mãe, estridente como uma campainha de 

despertador. Devia estar com enxaqueca como sempre. Na certa ia reclamar 

de alguma coisa, exigir que a filha respeitasse pelo menos sua dor de cabeça, 

queixar-se de... 

O combate com o inimigo estava suspenso, por hora. Isabel sacudiu a cabeça, 

como se despertasse e esfregou o rosto, apagando as marcas da luta. Uma 

última olhada para o inimigo. Ele a olhou de volta, agora com uma rachadura 

de alto a baixo.  

“Sete anos de azar!”, pensou Isabel. “Ah, o que são sete, para quem já viveu 

14 dos anos mais azarados do mundo?” 

- Isabel! – ainda mais irritada, a voz da mãe invadiu o banheiro. – Não me 

ouviu chamar? 

“Será que minha mãe quebrou dois espelhos quando eu nasci?”  

(BANDEIRA, 1983, p. 5-9) 

 

4. Você a considera Isabel uma menina triste ou feliz? Por quê? Escolha um trecho do texto 

que comprove sua resposta. 

5. Quem é seu inimigo? Por quê? 

 
[...] 

 

Distraída, Isabel deixava a caneta deslizar pelo caderno. Deveria tomar notas, 

mas as palavras que lhe entravam pelos ouvidos chegavam totalmente 

transformadas às pontas de seus dedos.  

 

- ... a física estuda a relação que existe... 

 

Neste físico de um deus grego, 

numa intensa relação,  
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eu, pálida e bêbada, tremo 

e me afogo e me sufoco 

entre loucura e paixão... 

-... entre a matéria e a energia... 

 

Quero fundir meu corpo 

no teu corpo junto ao meu. 

Nos teus braços serei sega 

 para que sejas o meu guia. 

Nós seremos a matéria, 

nosso amor será a energia... 

-... a energia afeta a matéria... 

 

Se esse amor me modifica, 

me transforma, me edifica, 

se ele afeta tanto a mim, 

também te transformará. 

A energia desse amor 

Afetou-nos para sempre, 

e a matéria que hoje somos 

outra matéria será... 

- ... e a matéria afeta a energia... 

 

Seremos dois novos amantes 

pelo amor energizados, 

transformados, 

mas em quê? 

Quem eras antes de mim? 

Quem sou depois de você? 

- ...esse processo de  

transformação é o objetivo....  

 

No meu seio serás meu 

para o uso que eu quiser. 

Nos teus braços em abandono, 

a teu lado sou mulher... 

(BANDEIRA, 1983, p. 44-47) 

 

6. No fragmento, há um poema criado por Isabel. Quando ele é criado? Qual a parte do texto 

nos esclarece o momento da criação do texto? 

7. Observe o poema, as reticências são usadas em todas as estrofes, porém com finalidades 

diferentes. Explique o emprego das reticências em cada estrofe. 

8. Fizemos leituras de textos diferentes. Os dois primeiros são classificados como cartas. Nos 

fragmentos da obra de Pedro Bandeira, temos um texto narrativo e um poema. Quais são 

as características estruturais dos textos. 

9. O que os textos têm em comum? 

 

Acreditamos que o trabalho com fragmentos de textos literários que constituem “uma 

forma peculiar de representação e estilo em que predominam a força criativa da imaginação e 

a intenção estética” (PCN, 2008, p. 26) e cartas de leitores infanto-juvenis reais podem aguçar 

no aluno o desejo de ler obras literárias e despertá-lo à importância da produção textual. 
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Descobrimos, com esta atividade, que os alunos não conheciam nenhum livro de Pedro 

Bandeira, todavia participaram ativamente do desenvolvimento da leitura colaborativa. Em 

alguns momentos, tivemos que mediar às respostas para que todos pudessem ouvir e participar.  

Propusemos, ainda, atividades didáticas de produção textual, que segundo os PCNs (2008, p. 

76) quando envolvem autoria ou criação são complexas, porque o aluno precisa articular dois 

planos: o do conteúdo - o que dizer e o da expressão - como dizer. Por isso, uma produção textual 

de autoria deve apresentar uma boa proposta, a fim de que o aluno tenha estímulo para produzi-la e 

consiga articular o conteúdo e a expressão. Para tanto, é necessário o planejamento da aula, que não 

se restringe somente ao conteúdo, mas à organização do tempo, envolvimento dos alunos na 

atividade e motivação do professor, pois é uma atividade trabalhosa.  

Primeiramente, solicitamos aos alunos que observassem a imagem do posfácio, ou seja, a 

declaração do autor que consta no final do livro A marca de uma lágrima, de Pedro Bandeira: 

 

 

 

Figura 01: Imagem do posfácio de A marca de uma lágrima, Ed. Moderna, 1983, p. 338-339 

 

Logo após, sugerimos: Vamos imaginar... 
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Se você fosse o autor Pedro Bandeira como responderia às cartas? Coloque-se no lugar 

do autor e responda uma das cartas. Lembre-se de datá-la, da saudação, da despedida e 

assinatura. Primeiro faça o rascunho e depois passe a limpo. 

A segunda proposta envolvia a observação de uma imagem e de fragmentos e foi 

introduzida da seguinte maneira: 

Observe a imagem abaixo e leia o fragmento do capítulo 8 de A marca de uma lágrima 

de Pedro Bandeira: 

 

 

Figura 02: (BANDEIRA, 1983, p. 104) 

 
[...] 

Nem olhou para trás. Não aguentaria testemunhar o encontro. Beijinhos, 

palavras vazias, sorrisinhos, mãos dadas... 

Quando entrou na livraria, porém, tinha um ar despreocupado, como se no 

cinema, quase vizinho, não tivesse deixado um pedaço de si mesma. Isabel 

procurou as estantes do fundo, onde sempre tem menos gente e menos luz. Ao 

acaso, uma edição luxuosa: Fernando Pessoa. Bateu os olhos e incluiu a si 

mesma no poema Autopsicografia: 

A Isabel é fingidora 

Finge tão completamente  

Que chega a fingir que é amor 

o amor que deveras sente... 

Lia com um sorriso vago, como se lê uma velha anedota. Outro fingimento. 

Não era ela a rainha dos fingidores? Fingia tão completamente naqueles versos 

e cartas que Cristiano acreditaria naquele amor. E ficaria cada vez mais 

apaixonado... por Rosana! 

“Fingir não é difícil, quando se finge que se finge. É só alguns exageros, 

alguns símbolos...” 

Mais uma vez, das páginas do livro, saltaram as palavras de Fernando Pessoa 

reforçando o pensamento de Isabel: 

“Símbolos? Estou farto de símbolos! 

Que o sol seja um símbolo, está bem. 

Que a lua seja um símbolo é, não o sol, não a lua, não 

a terra, 

mas a costureira que para vagamente à  

esquina 

onde se demorava outrora com o 
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namorado que 

a deixou? 

Símbolos? Não quero símbolos! 

Queria que o namorado voltasse para a 

costureira! 

(BANDEIRA, 1983, p. 105-107) 

 

Após a observação da imagem e leitura dos fragmentos propusemos: 

Isabel é uma poetisa que acredita estar apaixonada por seu primo Cristiano, que por sua 

vez está apaixonado por Rosana, a melhor amiga de Isabel. Rosana e Cristiano não têm 

habilidades para escreverem seus sentimentos e pedem à Isabel que escreva por eles, Isabel 

aceita e, apesar de todo o seu sofrimento, mantém o namoro de sua melhor amiga e de seu 

amor. Imagine que Isabel se cansou desta situação e resolveu enviar uma carta à Rosana e a 

Cristiano confessando o seu amor. Como seriam os textos? Lembre-se de datá-los, da 

saudação, da despedida e assinatura. Primeiro faça o rascunho e depois passe a limpo. 

A terceira proposta de produção textual também envolvia a leitura de fragmentos do livro 

A marca de uma lágrima: 

Leia o fragmento final de A marca de uma lágrima de Pedro Bandeira: 

 
[...] 

- Isabel, você não compreende... 

- É verdade, Cristiano, eu custei a compreender. Compreender que sou uma 

artista. Uma artista que criou os dois lados de uma paixão que só existia na 

minha cabeça. Mas o amor de você e Rosana é real. Vocês se amam, apesar e 

não por causa das minhas palavras. Se não sabem se amar sem elas, amem-se 

calados! 

- O que você está dizendo, Isabel? 

- Ou façam como todo mundo e busquem inspiração em qualquer poeta, em 

qualquer músico, em qualquer músico, em qualquer pôr do sol, em qualquer 

lua. De preferência, procurem um poeta que não tenha sido beijado por você 

em nenhum jardim e de quem você não tenha salvo a vida em nenhum sofá! 

- Mas eu não... 

- Deixe-me, Cristiano. Vá procurar Rosana. Eu sei que há uma grande verdade 

no meu amor por você. Uma verdade que não fui eu que escrevi. Uma verdade 

que foi escrita sem palavras, com um beijo, em um jardim de sonhos. Sei que 

jamais esquecerei aquele beijo, mas tenho de tentar. Devo minha vida a você. 

Duas vezes. Devo minha paixão a você. Para sempre. Mas eu não aguento 

mais. Tenho de esquecer aquele beijo. Tenho de esquecer você. Ou passar a 

vida tentando. 

Cristiano não entendia nada. Levantou-se num repente e segurou a menina 

pelos ombros. 

- Esqueça tudo isso, Isabel. Esqueça as cartas, esqueça tudo! O que importa é 

que nós dois nos amamos. Vamos começar tudo de novo, meu amor! 

Debruçou-se sobre ela, com os lábios ávidos por beijá-la. Isabel desviou o 

rosto e, com as mãos tentou, afastar o rapaz. 

- Não, Cristiano, por favor... eu não quero mais sofrer. 

As mãos de Isabel espalmaram-se no peito de Cristiano. A camisa afastou-se, 

revelando o peito nu. 

- Cristiano! A correntinha! Onde está a correntinha? 

- Que correntinha, meu amor? Eu não uso correntinha... 

Isabel livrou-se do abraço e, a custo, levantou-se da cama. 
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- Você... Você não usa correntinha! 

- Por que deveria usar? De que está falando, Isabel? Eu não entendo! 

Com o corpo mal coberto pela minúscula camisola do hospital, tonta pelos 

vestígios do calmante que ainda circulava em suas veias, Isabel estava com o 

rosto em fogo. 

- Eu vi tudo errado! Eu criei a fábula falsa! O beijo no jardim, não era você! 

- No jardim? Que jardim? 

- O beijo no sofá, não era você! O frasco de sangue, arrebentando-se neste 

quarto e me salvando da morte, não era você! 

- Isabel, você enlouqueceu? 

Como louca, Isabel ria, às gargalhadas, cambaleando. 

- Como fui cega! Só enxerguei a fábula que eu mesma estava criando! Não 

preciso esquecer aquele beijo, Cristiano. Eu disse que ninguém haveria de me 

tirar aquele beijo, e isso ninguém vai me tirar. Ele é meu! 

Cambaleou tonta até a janela. Uma chuva miúda enregelava a paisagem. E ela 

viu no jardim do hospital quem queria ver. 

- Me espere, meu amor... 

Arrastou-se como bêbada para a porta do quarto. 

- Não, Isabel! Você está muito fraca. Não pode sair da cama! 

- Volte para Rosana, Cristiano. Ela o ama e você a ama. Agora tenho de 

consertar todos os enganos que eu mesma criei. Tenho de encontrar a pessoa 

que me amou como eu sou, sem fábulas, sem versos, sem cartas, com todos 

os meus problemas e as minhas loucuras. Adeus, primo querido. Volte para 

Rosana! 

Enfraquecida, seminua, abriu a porta correu pelos corredores do hospital. Suas 

pernas mal obedeciam e o frio do pavimento penetrava-lhe as solas dos pés. 

- Meus amor, espere por mim! 

Livrou-se de um atendente que tentou detê-la, e chegou vermelha, ardendo em 

febre, à porta do hospital. 

No meio do jardim, um rapaz levantou o olhar para ela. 

- Isabel! 

- Fernando! 

Tropeçando, escorregando, Isabel correu pelas alamedas molhadas na direção 

dos braços que a aguardavam. 

A chuva colava sua camisolinha ao corpo quando Fernando a abraçou. 

- Fernando, meu querido! Eu preciso dizer... 

- Quietinha, meu amor! Você já falou demais... 

E os lábios de Fernando procuraram a boquinha trêmula de Isabel, calando, 

com um beijo apaixonado, tudo aquilo que não mais precisava ser dito... 

A chuva apertou, encharcando os dois, como se quisesse dissolvê-los em um 

só corpo, num abraço eterno... 

(BANDEIRA, 1983, p. 330-346) 

 

Imagine que Isabel não tenha gostado do final proposto ao livro e tenha decidido escrever a 

Pedro Bandeira sobre algumas alterações necessárias à história. Como seria a carta?  

Lembre-se da data, da saudação, da despedida e assinatura. O rascunho é indispensável 

para que você tenha liberdade para criar e depois fazer as alterações necessárias a fim de que 

seu texto fique com sua cara! 

As propostas de produções textuais, em um primeiro momento, causaram estranheza aos 

alunos pelo fato de precisarem criar máscaras ou personagens para escreverem, como por 

exemplo, na primeira proposta, na qual os alunos teriam que escolher uma das remetentes e 

responder a carta como se fossem o autor, porém conseguiram produzir os textos.  
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Gostaríamos de lembrar, aqui, as palavras de Vasconcelos (2010, p. 17), “é preciso 

planejar: o planejamento (e o constante replanejamento) do curso e das aulas constitui tarefa 

indispensável à função docente”, toda a ação docente deve ser planejada, por isso acreditamos 

que a produção textual deve envolver várias etapas: 

 

1. Compreensão e interesse pela proposta - quando bem elaborada é significativa; 

2. O planejamento – momento em que o aluno faz escolhas sobre o que e como escrever; 

3. Produção inicial do texto – organização das escolhas realizadas no planejamento do texto; 

4. Avaliação pelo professor e pelo aluno da produção textual – estabelecimento de itens a 

serem verificados nos textos (estruturais, ortográficos, sintáticos etc); 

5. Produção final do texto – momento de passar o texto a limpo; 

6. Leitura do texto – pode ser realizada na sala para os colegas, em murais pelos outros 

alunos da escola, no jornal da escola ou da classe etc. 

 

Em relação às propostas de produção textual, contatamos que os alunos não apresentaram 

dúvidas quanto à estrutura do gênero, acreditamos que as cartas das remetentes serviram como 

exemplo. Durante o processo de produção textual, os alunos não tiveram orientação em relação 

ao tipo de linguagem que deveriam usar, todavia fizeram as escolhas de acordo com os 

destinatários. Outro aspecto interessante e surpreendente foi o fato de que as atividades 

suscitaram o desejo, praticamente imediato e unânime, nos alunos de lerem o livro. 

 

Considerações finais 

 

Ao desbravarmos as cartas de remetentes “anônimos”, descobrimos que a singular troca 

de correspondências entre leitores e autores pode abrir caminhos para práticas didáticas, 

relacionadas à leitura e à escrita.  

Também foi possível vislumbrar o universo literário, através das diferentes modalidades 

de apropriação dos textos: “o mundo do texto” que possibilita e restringe a produção de sentido 

e o “mundo do leitor” que pertence ao campo da interpretação de textos (CHARTIER, 1997).  

Ao adentrar o “mundo do leitor” descobrimos que este ao escrever sua carta desmistifica 

a obra literária, fazendo uma leitura singular sobre as personagens, como por exemplo, Isabel, 

a protagonista do livro A marca de uma lágrima, parece-nos que esta desmistificação da obra 

literária permite que o leitor veja o autor como parte da narrativa, isto é, a imagem criada do 

autor está estritamente relacionada aos elementos da narrativa (personagens, espaço, tempo e 

principalmente o narrador).  

Assim sendo, as atividades possibilitaram a reflexão sobre os possíveis objetivos da 

emissão das cartas de adolescentes e jovens a Pedro Bandeira e suscitaram nos alunos o 

interesse de ler obras do autor e, consequentemente, o desbravar do mundo literário.  
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ALB: MEMÓRIAS – UM PERCURSO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Lilian Lopes Martin da Silva1 

Luciane Moreira de Oliveira2 

 

Esse texto remete à apresentação feita no 20º Cole, entre 11 a 15 de julho de 2016. Essa 

nova apresentação atualiza exposições feitas anteriormente (no 19º Cole em julho de 2014 e IV 

Simpósio Mundial de Língua Portuguesa em julho de 2013), em que compartilhamos 

orientações teórico-metodológicas, experiências e resultados obtidos no âmbito do projeto de 

investigação ALB: memórias em desenvolvimento desde o ano de 2009 em torno dos 

documentos pertencentes ao fundo “Associação de Leitura do Brasil (ALB)”. 

O trabalho vem sendo coordenado pelas autoras desse texto, junto ao Grupo de 

Pesquisa “Alfabetização, Leitura e Escrita” (ALLE), da FE/Unicamp e envolve alunos da 

Pós-Graduação e Graduação. 

 

Porque pesquisar a Associação de Leitura do Brasil (ALB) 

 

Fundada em novembro de 1981, a ALB movimenta, através de suas realizações e 

ações voltadas às comunidades acadêmico-científica, dos profissionais da educação e 

daqueles ligados ao livro e à leitura, a reflexão e a discussão sobre a leitura no Brasil. São 

mais de 30 anos dedicados ao trabalho de discussão e reflexão sobre a leitura, seja através 

dos Congressos de Leitura do Brasil, que realiza bi anualmente desde sua fundação e 

atualmente está em sua 20ª edição; seja através do Seminário Nacional “O Professor e a 

Leitura do Jornal”, evento surgido em 2002 e que realizou em 2012 sua 6ª edição; seja 

através dos periódicos, as revistas “Leitura: teoria e prática” criada em 1982 e atualmente 

no número 66) e “Linha Mestra” surgida em 2007 e hoje no número 28; seja por diversas 

coleções organizadas e publicadas em parcerias importantes. 

A ALB acumula – desde o tempo em que se inicia – que foi marcado por um conjunto 

de iniciativas da sociedade civil de construção de um país democrático, pós ditadura militar 

- um expressivo, vigoroso e diversificado conjunto de manifestações, especialmente 

textuais, mas também, orais e iconográficas, em torno das questões atinentes ao livro, à 

leitura, ao leitor, à biblioteca, à literatura, à formação dos professores para o trabalho com 

a leitura, etc. Materializa assim em diversos dispositivos um tecido discursivo em que se 

articulam vozes e posições que nesses últimos 30 anos tornaram-se referência de 

pensamento a respeito da leitura, circulando em muitas e diferentes esferas de comunicação. 

Assim, em nosso entendimento, não pode ser desligada de uma história dessa prática em 

nosso país, o que parece justificar a importância e o significado desse projeto de pesquisa. 

Vem aliar-se a vários outros trabalhos de investigação que, foram significativamente 

alavancados entre nós, com o aumento das apropriações das contribuições da História 

Cultural, a partir dos anos 90, tanto por campos de conhecimento como a História, a Critica 

Literária, como Educação, sobretudo no que diz respeito à História da Educação. Nesse 

esteio surgiram muitas iniciativas, publicações e investigações, voltadas aos aspectos 

historiográficos da prática da leitura em vários de seus aspectos (gêneros de textos, de 

impressos, editoração, circulação, etc.).  

 

                                                           
1 ALLE /FE/Unicamp 
2 ALLE/FE/Unicamp 
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O Projeto de Pesquisa ALB: memórias 

 

O projeto ALB: memórias encontra sentido no interior das discussões em torno dos desafios 

e importância da constituição de arquivos e acervos de memória de instituições culturais e de 

educação, de sua preservação, organização e disponibilização para a compreensão dos objetos de 

conhecimento na história. Nesse projeto, temos nos dedicado não apenas à organização e 

disponibilização desse fundo, mas a pesquisas que exploram e movimentam parcelas dessa ampla 

e diversificada documentação. Essa é uma forma de pensamento em que as ações ligadas à 

preservação e constituição de arquivo (produção de inventário de fontes, de catalogação, etc), muito 

embora considerem todas as orientações técnicas e normativas que visam garantir os cuidados e o 

rigor necessários ao trabalho, não exclui ou posterga aquelas relacionadas à manipulação e 

exploração dessas fontes por pesquisadores comprometidos com sua investigação. 

O percurso de trabalho de investigação, iniciado em 2009, vem sendo construído sempre de 

forma coletiva e colaborativa. As operações de pesquisa relativas à massa documental dos Congressos 

de Leitura do Brasil estão descritas a seguir, numa espécie de linha do tempo da pesquisa: 

 

Operação 1 (2009) – Localização, seleção e reunião dos materiais referentes aos 

Congressos de Leitura do Brasil (Coles) 

 

Coleta dos materiais referentes aos congressos existentes na sede da Associação de Leitura do 

Brasil e organização de uma primeira classificação desses materiais - Cole-a-Cole - 

acondicionando cada conjunto em uma caixa arquivo específica e identificada.  

Pesquisador Responsável: Ana Cláudia Ritto 

 

Operação 2 (2009) – Digitalização dos Resumos e Anais dos 11 primeiros Congressos de 

Leitura do Brasil 

 

Os 11 primeiros congressos dispunham de materiais (Anais e Resumos) apenas em formato 

impresso. A partir do 12º Cole, os anais estavam em formato digital e eram disponibilizados no 

site da ALB. Foram produzidos, a partir da digitalização, 11 arquivos PDF, equivalentes aos 

originais impressos. 

Pesquisador Responsável: Ana Cláudia Ritto  

Apoio: Biblioteca Central/ Unicamp 

Coordenação de Pedagogia - FE/Unicamp 

 

Operação 3 (2010) – Levantamento, identificação e conversão dos registros sonoros 

 

a. Levantamento, identificação e conversão de 177 fitas cassete, que registram atividades do 

4º ao 11º Cole, para arquivos digitais em formato mp3. As fitas deram origem a 233 

arquivos, também gravados em CD-Rom. Permanece sem conversão um conjunto residual 

que na ocasião não foi possível identificar e incorporar ao trabalho. 

Pesquisador Responsável: Paulo Azevedo de Melo Júnior 

Apoio: SAE/Unicamp 

b. Digitalização das 18 fitas magnéticas de rolo, que registram os três primeiros Coles (1978, 

1979 e 1981) para 43 arquivos em formato mp3 que estão gravados em um DVD. 

Empresa responsável: Simes - Digital Vídeo 

Apoio: ALB 
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Operação 4 (2010) – Reunião de arquivos 

 

Organização Cole-a-Cole dos registros sonoros (arquivos em áudio), dos cadernos de resumos 

e anais (arquivos em PDF) e dos arquivos de imagem que já estavam digitalizados na sede da 

entidade (cartazes) relacionados aos 11 primeiros Coles. 

Pesquisador Responsável: Paulo Azevedo de Melo Júnior 

Apoio: SAE/Unicamp 

 

Operação 5 (2010) – Catalogação do acervo fotográfico 

 

Início do processo de catalogação do acervo fotográfico: primeira tentativa de identificação e 

separação das fotos, Cole-a-Cole. Desenvolvimento de uma primeira e provisória ficha de 

catalogação. 

Pesquisador Responsável: aluna da pedagogia. 

Observação: O trabalho foi interrompido. Há um grande conjunto de fotos (em PB; em 

negativos; cópia contato, coloridas) sem identificação. 

 

Operação 6 (2012) – ALB: 30 anos 

 

Organização da Comemoração dos 30 anos da ALB, que se estendeu do início do ano até o 18º 

Cole (16 a 20 de julho de 2012). Essa operação envolveu um conjunto de 6 ações: 

  

a. Produção de um blog comemorativo. 

b. Elaboração de edital para o concurso de Logo Comemorativo. 

c. Organização de Mesa Redonda com ex-presidentes da ALB. 

d. Organização de sessão de homenagem aos colaboradores e ex-integrantes de diretorias da ALB. 

e. Organização da coleta de depoimentos orais com integrantes de antigas diretorias e outros 

profissionais. Coleta feita pela TV Unicamp. 

f. Atualização do cadastro de membros da Diretoria da ALB 1981-2012 

Pesquisadores Responsáveis: Lilian L. M. Silva; Luciane M. de Oliveira; Norma Sandra de 

A. Ferreira; Sônia M. Takamatsu; Ubirajara de Alencar; Ezequiel Theodoro da Silva. 

Apoio: ALB - FE/Unicamp - TV Unicamp 

 

Operação 7 (2013) – Decupagem dos arquivos sonoros 

 

Decupagem dos arquivos sonoros referentes aos 11 primeiros Coles. Esse trabalho envolveu a 

escuta dos registros em áudio, o desenvolvimento e preenchimento das fichas de decupagem e 

de referência impresso-áudio e a elaboração de um manual de orientações para esse trabalho. 

Pesquisadores Responsáveis: Larissa de S. Oliveira, Marcel B. de Oliveira, Mariana Aparecida 

de Jesus Pereira; Sônia M. Takamatsu; Lilian L. M. Silva; Luciane M. de Oliveira. 

 

Operação 8 (2013) – Pesquisa no Arquivo Permanente do Departamento de Metodologia 

de Ensino (DEME) – FE 

 

Pesquisa no Arquivo Permanente do DEME para levantamento de fontes relacionadas aos 

Coles. Foram pesquisadas fontes especialmente relacionadas aos três primeiros congressos, vez 

que foram organizados por esse departamento da FE. 



ALB: MEMÓRIAS – UM PERCURSO DE INVESTIGAÇÃO 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1345-1350, SET.DEZ.2016 1348 

Foram pesquisadas as caixas-arquivo de número 1, 2, 3, 4 e 5. Os documentos foram 

localizados, identificados, digitalizados e retornados a seus lugares de origem. Essas caixas 

foram devolvidas e recolocadas no arquivo em 17/08/2015. 

Pesquisadores responsáveis: Sonia Midori Takamatsu e Louise Peçanha Santana 

 

Operação 9 (2013) – Pesquisa na Biblioteca Pública de Campinas e Web 

 

Pesquisa para levantamento de fontes referentes ao 1º Cole - 1978. 

Pesquisadores Responsáveis: Louise Peçanha Santana e Sonia Midori Takamatsu 

 

Operação 10 (2013) – Realização de Entrevistas 

 

A tomada de depoimentos orais com pessoas envolvidas diretamente na realização dos 

congressos foi apenas iniciada e precisa ser melhor estruturada. Foi realizada uma primeira 

entrevista com Vera Lúcia dos Santos, atual secretária da direção da FE e, na época do primeiro 

Cole (1978), secretária do Departamento de Psicologia, e quem realizou a digitação dos 

Cadernos de Resumos do 1º Cole. 

Pesquisadores Responsáveis: Sonia Midori Takamatsu, Larissa de Souza Oliveira e Louise 

Peçanha Santana 

 

Operação 11 (2014) – Revisão de arquivos em PDF 

 

No início do 1º semestre deste ano foi feita a revisão dos arquivos em PDF que haviam sido 

gerados em 2009 para Anais e Cadernos de Resumos dos 11 primeiros coles. Através da 

checagem desses arquivos com os volumes impressos, foram identificados problemas no 

material (legibilidade; ausência de capas e de paratextos; falta de páginas; páginas invertidas; 

etc.) na ocasião foi produzida uma tabela correspondente de conteúdos. 

Observação: Decidiu-se pela produção de nova digitalização, seguida de edição e publicação aqui. 

Responsáveis: Marcel Bento de Oliveira e Larissa de Souza Oliveira 

 

Operação 12 (2014) – Produção do catálogo “Tempo de Cole” para o 19º Cole (de 22 e 25 

de julho de 2014) 

 

Encerrando as comemorações dos 30 anos da ALB, a Associação de Leitura do Brasil apoiou a 

produção desse catálogo que foi produzido a partir de pesquisas realizadas pela equipe junto 

aos materiais arquivados. Constitui-se da ficha técnica dos 19 eventos até então realizados bem 

como de seus cartazes.  

Responsáveis: Lilian L. M. Silva; Luciane M. de Oliveira; Sonia Midori Takamatsu e Larissa 

de Souza Oliveira. 

Apoio Financeiro: ALB 

 

Operação 13 (2014) – Conversão de registros audiovisuais em VHS 

 

Conversão de 26 fitas em VHS (de 1997 a 2007) para arquivos digitais gravados em DVD. 

Responsável: Empresa “Simes Digital Vídeo” 

Apoio: FAEPEX 

 

 

https://issuu.com/pesquisaalbmemorias/stacks/701edb1524044f4aa9c0b69752ebc6f4
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Operação 14 (2014) – Decupagem dos arquivos audiovisuais 

 

Iniciada a decupagem dos arquivos em audiovisual com a produção das fichas de decupagem 

dos 8º; 10º; 17º e 18º Cole´s. 

Observação: Faltam as fichas de impresso-audiovisual do 8º e 10º Cole´s e algumas fichas de 

impresso-audiovisual não estão preenchidas por completo. 

Pesquisador Responsável: Marcel Bento de Oliveira 

 

Operação 15 (2015) – Produção de Catálogo de Fontes (1978-1995) 

 

Produção de um catálogo com a classificação e descrição de 149 documentos referentes aos dez 

primeiros Cole´s (1978-1995). 

Pesquisadora responsável: Larissa de Souza Oliveira 

Apoio: Bolsa PIBIC/CNPq 

 

Operação 16 (2015) – Retomada da Decupagem dos arquivos audiovisuais 

 

Retomada do trabalho de decupagem das fitas audiovisuais, que ainda permanece inconcluso. 

Pesquisador Responsável: Cassemiro Ferreira da Silva Jr. 

 

Operação 17 (2015) – Pesquisa no Centro de Documentação (CEDOC) do Jornal Correio 

Popular 

 

Pesquisa nos microfilmes dos jornais “Correio do Povo” e “Diário do Povo”, das décadas de 70 

e 80, período em que ocorreram as primeiras edições dos Congressos de Leitura. A pesquisa 

consiste em duas etapas: a) levantamento de noticias e coberturas jornalísticas dos eventos nos 

dois jornais locais, de Campinas; b) pesquisa das imagens fotográficas no arquivo de negativos 

dos jornais. 

O trabalho visa à ampliação das fontes referentes a esses congressos para o arquivo de memória 

da ALB, tendo em vista a quase inexistência de fontes; constitui-se também na preparação de 

material para a 20ª edição do evento em 2016. A primeira etapa foi concluída no início de 2016. 

Pesquisadoras Responsáveis: Larissa de Souza Oliveira e Sonia Midori Takamatsu 

 

Operação 18 (2016) – Projeto Cartografias da memória, em comemoração à vigésima 

edição do Cole. O projeto incluiu: 

 

 Organização de sessão especial comemorativa a 20ª edição do Cole; 

 Compilação e organização de material para os membros da mesa redonda (recortes de 

fragmentos de áudio e arquivos em PDF de anais e caderno de resumos); 

 Produção de exposição na Faculdade de Educação da Unicamp; 

 Produção de site comemorativo. 

 Pesquisadoras Responsáveis: Lilian L. M. Silva; Luciane M. de Oliveira; Larissa de Souza 

Oliveira e Sonia Midori Takamatsu. 

Apoio: FAEPEX; Biblioteca da FE; ALB; Edições Leitura Crítica; Centro de Memória da 

Faculdade de Educação. 

 

Ao longo desse percurso, há várias produções concluídas e que estão disponíveis através 

dos links abaixo: 
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 Trabalhos de Conclusão de Curso de Pedagogia (TCC) da Unicamp; 

RITTO, A. C. Relação “literatura para crianças e escola” nos 30 anos de Congresso de 

Leitura do Brasil. Campinas, SP [s. n.], 2009. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000474638&opt=4>. 

SANTANA, L. P. 1º Congresso de Leitura (1978): constituindo arquivo. Campinas, SP [s. 

n.], 2013. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000922357&opt=4>. 

OLIVEIRA, L. S. A Biblioteca Escolar entre as páginas escritas do Congresso de 

Leitura do Brasil e da Revista Leitura: Teoria & Prática (de 1978 a 1985). Campinas, 

SP [s. n.], 2015. Disponível em: 

<https://www.fe.unicamp.br/alle/teses_dissert_tcc/arquivos/TCC_Larissa_de_Souza_Oliv

eira.pdf>. 

 Blog comemorativo aos 30 anos da ALB, disponível em http://www.alb30anos.com/.  

 Catálogo de Fontes dos Congressos de Leitura do Brasil (1978–1995). Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/0B8GCM74ZeZAXZC05X0NhSzlaZkk/view?pli=1>. 

 Catálogo Tempo de Cole. Disponível em: 

<https://issuu.com/pesquisaalbmemorias/docs/catalogotempocole_2014>. 

 Site Cartografias da Memória. Disponível em: 

<http://pesquisaalbmemoria.wixsite.com/cartografiasmemoria>. 

 

Atualmente há três pesquisas em desenvolvimento: 

 

 TAKAMATSU, S. M. Artes de Fazer: memória, participação e história nos 30 anos da 

Associação de Leitura do Brasil (1978-1987). Nível doutorado; 

 ALIAGA, R. Formação Docente e o Congresso de Leitura do Brasil. Nível doutorado; 

 OLIVEIRA, L. DE SOUZA. Ambientes de Leitura: o que os Congressos de Leitura no 

Brasil nos contam sobre sua história? Nível mestrado.  

 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000474638&opt=4
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000922357&opt=4
https://www.fe.unicamp.br/alle/teses_dissert_tcc/arquivos/TCC_Larissa_de_Souza_Oliveira.pdf
https://www.fe.unicamp.br/alle/teses_dissert_tcc/arquivos/TCC_Larissa_de_Souza_Oliveira.pdf
http://www.alb30anos.com/
https://drive.google.com/file/d/0B8GCM74ZeZAXZC05X0NhSzlaZkk/view?pli=1
https://issuu.com/pesquisaalbmemorias/docs/catalogotempocole_2014
http://pesquisaalbmemoria.wixsite.com/cartografiasmemoria
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REPRESENTAÇÕES DE LEITURA EM MINHA VIDA DE MENINA, DE 

HELENA MORLEY, E EM AS TRÊS MARIAS, DE RACHEL DE QUEIROZ 

 

Márcia Cabral da Silva1 

Mariana Elena Pinheiro dos Santos de Souza2 

 

O diário de Helena Morley: o que se lia? Como se lia? 

 

O diário Minha Vida de Menina, de Helena Morley, pseudônimo de Alice Dayrell 

Caldeira Brant (1880-1970), publicado em 1942, é considerado cadernos de uma menina 

provinciana nos fins do século XIX. Nele, Helena relata fatos relacionados à sua infância 

transcorrida em Diamantina (Minas Gerais – Brasil). Ademais, a autora traça um amplo painel 

social de Diamantina entre 1893 e 1895, período em que a narradora, contando entre 13 e 15 

anos de idade, cursava a Escola Normal do local. No que diz respeito à educação formal, 

identifica-se nas páginas do diário a forma escolar (Vincent, Lahire, Thin, 2001) associada à 

escola normal da época: programas de ensino adaptado à realidade local, método de ensino 

individualizado ao lado dos processos de memorização e exames escritos e orais: 

 
Sábado, 18 de fevereiro (1893) 

Faz hoje três dias que eu entrei para a Escola Normal. Comprei meus livros e 

vou começar vida nova Achei tudo difícil e complicado. O que me vale é 

que tenho facilidade de decorar. Quando eu não puder compreender, decoro 

tudo. (MORLEY, 1998, p. 26, grifos nossos).  

 

Ao lado disso, a aprendizagem de Helena não se restringia ao espaço formal das aulas. 

Para além desse plano, observa-se a mediação paterna, notadamente no que diz respeito às 

práticas de leitura. Necessário assinalar que, ao lado da instrução formal na escola, comparecem 

marcas emblemáticas da educação doméstica como uma segunda esfera dessa formação, haja 

vista que a escrita configurada em diário ganha densidade, segundo a narradora, pela mediação 

paterna.  

O pai de Helena, além de minerador, era inveterado leitor de romances. Não somente 

cultivava a leitura, mas, sobretudo, incentivava a menina a escrever diariamente, assim como a 

praticar a leitura ela própria. Não se sabe, porém, quais os romances lidos pelo patriarca. No 

entanto, as leituras de Helena são ali rememoradas. De um lado, notam-se as leituras religiosas 

e coletivas realizadas em voz alta em seu grupo social: 

 
Quinta-feira santa, 30 de março 

Na Semana Santa, como não há escola para nós, a família toda aproveita para 

ficarmos reunidos na Chácara. Ontem, Quarta-Feira de trevas, Iaiá 

Henriqueta leu em voz alta a Paixão de Cristo para nós todos ouvirmos. 

Como era dia de bacalhau, vovó mandou abrir três garrafas de vinho do Porto 

para o jantar. (MORLEY, 1998, p. 40, grifos nossos).  

 

De outro lado, notam-se as práticas de leitura associadas aos livros de autoajuda 

realizadas no âmbito doméstico. Neste caso, a mediação cabia à Tia Madge, representada nas 

                                                           
1 Professora Associada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: 

marciacs@ism.com.br. 
2 Graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduanda em Letras pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e bolsista TCT/FAPERJ. E-mail: marianaepss@gmail.com. 

mailto:marciacs@ism.com.br
mailto:marianaepss@gmail.com
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páginas do diário como uma mulher muito rígida e exigente. Ao lado do pai, ela parece ter 

exercido grande influência na formação intelectual de Helena: 

 
Quinta-feira, 1º de junho 

Eu fui acabando de aprender a ler e tia Madge, que só acha bom o que é inglês, 

arranjou O poder da Vontade e me fez ler para ela ouvir. Acabado este deu-

me outro: O Caráter. Eu tinha de ler e contar-lhe tudo tintim por tintim. Afinal 

os dois dão na mesma coisa: economia, correção, força de vontade. 

(MORLEY, 1998, p. 58).  

 

Samuel Smiles, autor escocês que nasceu em Haddington em 1812 e faleceu em 1904 

escreveu, além de O Caráter, Ajuda-te e O dever. A título de ilustração, observe-se o conteúdo 

de O Caráter. Conforme a apresentação que se pode ler na capa, o livro tornou-se um dos mais 

representativos best-sellers do seu tempo. Talvez tão amplo alcance fosse o resultado do plano 

de orientações para a vigilância constante do indivíduo, assim como para o domínio sobre si, 

aspectos alinhados aos valores morais e religiosos amplamente veiculados ao longo do século 

XIX, sobretudo entre as famílias nucleares burguesas. Notem-se as principais orientações 

veiculadas no livro pela leitura do sumário: 

 
Influência do caráter – capítulo I; O poder da família – capítulo II; A sociedade 

e o exemplo – capítulo III; O trabalho – capítulo IV; A coragem – capítulo V; 

O domínio sobre si mesmo – capitulo VI; Dever – Sinceridade – capítulo VII; 

O humor – capítulo VIII; As maneiras – A arte – capítulo IX; A sociedade dos 

livros – capítulo X; A união no matrimônio – capitulo XI; A disciplina da 

experiência – Capítulo XII. (SMILES, s/d, sumário) 

 

Conforme pesquisas desenvolvidas no campo da história da leitura (Darnton, 1986; 

Chartier, 1990, 1996; Silva, 2013), nota-se que as práticas de leitura, os modos, os gestos e 

mesmo as representações associadas a essas práticas modificaram-se consideravelmente ao 

longo da história, sendo necessário levar em consideração níveis de alfabetismo, acesso à 

escolarização, aspectos demográficos, econômicos, políticos, sociais e culturais.  

De tal modo, não é difícil compreender as representações de leitura narradas por Helena 

Morley em contexto brasileiro do final do oitocentos e como podem ter contribuído para 

conformar sua visão de mundo, pois: 

 
Eu fui acabando de aprender a ler e tia Madge, que só acha bom o que é inglês, 

arranjou O poder da Vontade e me fez ler para ela ouvir. Acabado este deu-

me outro: O Caráter. Eu tinha de ler e contar-lhe tudo tintim por tintim. Afinal 

os dois dão na mesma coisa: economia, correção, força de vontade. 

(MORLEY, 1998, p. 58, grifos nossos).  

 

Não obstante as noções de economia, de correção e de força de vontade veiculadas em O 

Caráter por Samuel Smiles, os leitores são sempre capazes de subverter o conteúdo do material 

lido em diversos níveis - aderindo parcialmente ao conteúdo; discordando, associando-o a 

outras obras lidas - e, conforme sua experiência no âmbito da vida social. Observe-se como 

Helena Morley relata esse tipo de potência interpretativa: 

 
Tenho certeza de que esses livros não me valeram de nada. Força de vontade 

não adquiri nem um pingo mais do que tinha. Caráter não mudei em nada. 

Bondade, nada mais do que eu já tinha. Só uma coisa eu penso que lucrei, mas 
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não tenho certeza se foi Samuel Smiles que me ensinou, pois não me ensinou 

outras coisas: foi aprender a ser poupada e a guardar tudo que tenho.  

Cada um de nós tem duas ou três galinhas. Meus irmãos só esperam as deles 

botarem e |às vezes até acabam de puxar ovo da galinha para assarem na colher 

ou fazerem gemada. Eu, desde que li os diabos dos livros, ajunto ovos. Quando 

inteiro uma dúzia, eu vendo. (MORLEY, 1998, p. 58). 

 

Do excerto acima, observam-se ao menos dois tipos de apropriação do material por parte 

da leitora em formação: uma que rejeita a influências de determinados valores, como força de 

vontade, caráter, bondade; outra que reconhece a potência do ensinamento das orientações 

veiculadas por Samuel Smiles acerca da relevância quanto ao controle de gastos, em uma 

palavra, de se exercer a economia. 

 

Algumas representações de leitura em As Três Marias3 

 

As Três Marias, romance de Rachel de Queiroz, foi publicado em 1939 pela Livraria José 

Olympio Editora, na cidade do Rio de Janeiro. O romance conta, por meio de uma ótica 

memorialística, a história de vida de Maria Augusta, mais conhecida como Guta, e de suas 

grandes amigas Maria José e Maria da Glória. Verifica-se, desse modo, a razão do título As três 

Marias, o qual também faz menção ao nome Maria, emblemático para uma mulher, consagrado 

pela representação da Virgem Maria. As três meninas se conheceram em um internato religioso 

feminino, em Fortaleza, Ceará. O livro é organizado segundo dois momentos da vida das 

meninas e, mais especificamente, de Guta: primeiro, o período da infância/ adolescência, 

quando Guta ainda frequenta o Colégio; o segundo, o período que se confunde com a saída da 

adolescência e o início da mocidade, fase quando Guta se forma no Colégio e regressa à casa 

dos pais. Maria Augusta, protagonista do romance, é retratada como uma menina de 14 anos, 

em um período transitório entre a infância e a adolescência, quando frequentava um internato 

religioso feminino. 

No que tange à relação entre Guta e os materiais de leitura aos quais tinha acesso, 

ressaltam-se as aventuras heroicas, os “romancinhos franceses” e a poesia. Nesse sentido, Guta 

observa: 

 
Falei em livro. É o que vivíamos lendo, então. Foi justamente por esse tempo 

que descobri a literatura. Até essa época eu já lia, naturalmente, mas lia como 

criança, pelo prazer das aventuras heroicas, pela sugestão do maravilhoso: 

Gulliver, Robinson, o Capitão Nemo. 

Nesta nova fase comecei a ler como adolescente, como a quase mulher em que 

me ia transformando depressa. A querer os livros onde falassem de amor, os 

eternos e róseos romancinhos franceses, em que homens cheios de espírito e 

de tédio, cansados das sereias e dos paradoxos, se apaixonam pelas ingênuas 

de dezesseis anos. 

E a poesia, a grande e divina poesia! 

Mas agora, digo como o velho Rousseau: é preciso não mentir. A poesia me 

envolveu, me sufocou, me raptou, é bem verdade. Mas na sua forma mais 

banal e subalterna – nos sonetinhos sentimentais, nas coisas leves e triviais do 

amor. (QUEIROZ, 2009, p. 33) 

 

                                                           
3 De modo a verificar outras representações, conferir em SOUZA (2015) 
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A citação acima indica alguns elementos importantes sobre sua formação literária: de um 

lado, a leitura para crianças, que era composta de personagens como Gulliver, Robinson Crusoé 

e o Capitão Nemo4, de aventuras e descobertas; de outro, a leitura para adolescente, composta 

por “romancinhos franceses”, entendidos como os romances açucarados, que envolvem 

príncipes, princesas, vilões e castelos; e a leitura de poesia, cuja destinação de idade não é 

explicitada, mas a complexidade e a riqueza parecem ser mais valoradas por Guta. 

Guta se aproximara mais da literatura no Colégio, pois, segundo ela, “foi justamente por 

esse tempo que descobri a literatura. Até essa época eu já lia, naturalmente, mas lia como 

criança (...)” (QUEIROZ, 2009, p. 32). O trecho permite inferir o contato que Guta tivera com 

os livros até a sua chegada ao Colégio. Ademais, nota-se que este espaço de formação propiciou 

uma aproximação mais consolidada com as práticas de leitura. 

Outro ponto merece atenção: a aproximação de Guta e de suas amigas da escrita. Guta, 

Maria José, Maria da Glória e Jandira escreviam em um jornal, ou melhor, um “hebdomadário 

satírico e independente” (QUEIROZ, 2009, p. 22), cujo ar satírico pode ser identificado pelo 

próprio título: Santa Gaiola. Guta o caracteriza da seguinte maneira: “Marcado ao canto com 

as estrelas das Três-Marias, impresso a mão, em tinta roxa e ilustrado a lápis de cor. Era quase 

todo em verso, que a literatura destrutiva prefere os moldes concisos da poesia.” (2009, p. 22). 

Sem grandes repercussões, o jornal Santa Gaiola acabou no seu terceiro número de 

“publicação”. Mas, para Guta, “o jornal nos deixou o gosto da sátira, o amor das alusões 

maliciosas, das paródias e dos epigramas.” (QUEIROZ, 2009, p. 22). As meninas utilizavam o 

jornal como meio de expressarem suas ideias e opiniões, além de poderem veicular o modo de 

se expressarem nos espaços cotidianamente. 

Notam-se, por fim, os meios pelos quais as personagens protagonistas de As Três Marias 

se relacionavam com a leitura, em especial, Guta: pelos livros que se organizavam conforme as 

faixas etárias (livros para crianças, livros para adolescentes e a poesia, talvez entendida como 

assunto para adultos) e pela atividade da escrita, a partir do hebdomadário elaborado em 

conjunto, o qual facultava o hábito da escrita e a disseminação da leitura no contexto escolar 

do qual fazia parte. 

 

Considerações finais 

O presente estudo buscou analisar as representações de leitura identificadas em Minha 

vida de Menina (1893 – 1895) e As três Marias (1939). Intentou-se, igualmente, estranhar as 

representações de leitura que circulam em nosso presente. Embora os materiais destacados 

retratem temporalidades divergentes, as lentes das narradoras focalizam também convergências 

que não podem ser negligenciadas. Em relação ao contexto histórico de Minha Vida de Menina 

(1893-1895), há de se notar que o Brasil recém abolira a escravidão em 1888 e, um ano depois, 

proclamara a República. Desse modo, o diário de Helena Morley registra a cultura escolar da 

escola normal frequentada pela narradora em meio a esse contexto. Observam-se exercícios 

baseados na memorização, assim como a leitura do livro denominado O Caráter, de Samuel 

Smiles, com nítidas noções de formação moral. Quanto ao contexto histórico de As Três Marias 

(1939), evidencia-se o primeiro decênio do período Vargas, em meio a um forte aparato das 

forças controladoras do Estado.  

                                                           
4 Pelo fato de o romance, em si, não trazer a referência completa acerca desses três romances, inferimos que se 

trata de, respectivamente, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, de 1726; Robinson Crusoé, de Daniel Defoe 

(1719); e Vinte Mil Léguas Submarinas (1870) ou A Ilha Misteriosa (1874), de Júlio Verne, visto que ambas as 

histórias possuem um Capitão Nemo. 
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Ademais, a narrativa de As três Marias apresenta, em larga medida, a configuração de 

escolas em regime de internato feminino, visto que na primeira parte o romance se passa sob os 

muros do Colégio – o internato onde as personagens protagonistas estudavam. Em acréscimo, 

em As Três Marias, foram relatadas algumas situações de leitura e escrita das personagens, em 

especial Guta, por ser descrita como “amante dos livros”.  

Por último, do estudo realizado, observaram-se algumas convergências em relação às 

representações de leitura retratadas nas narrativas. No entanto, notaram-se também rupturas em 

relação à ordem, derivadas, em grande parte, das formas de apropriação do material lido, assim 

como do protagonismo dos agentes sociais envolvidos. 
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COMO LEEM AS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 

Márcia Maria e Silva1 

 

Neste texto2, objetivamos mostrar e analisar crianças bem pequenas em situação de leitura 

literária, no contexto de uma Unidade Municipal de Educação Infantil de Niterói, RJ. 

Realizamos um estudo de caso com observação participante em um grupo de crianças entre 4 e 

5 anos. Buscamos compreender o lugar da literatura na formação de crianças leitoras e algumas 

implicações para uma educação literária, desde a Educação Infantil. 

 

Contexto  

 

Recortamos 3’86” da parte final de uma roda de leitura3, realizada em 2014, com livros 

do Ziraldo. Trata-se do momento em que as crianças são orientadas a escolher, entre os livros 

apresentados, aqueles que querem ver de perto. Destacamos especificamente o diálogo entre 

duas meninas, Karina e Yasmim4, incluindo a participação breve de um menino e uma outra 

menina (Isaack e Ana Luysa). Ambas fazem uma leitura compartilhada do livro “Um amor de 

família”, da Coleção Bichim5(2005). A professora informou que, antes desse dia, nenhuma 

criança havia sido apresentada ao livro escolhido por ambas. 

 

Descrição e análise da situação de leitura 

 

Karina e Yasmin, sentam-se no chão, no cantinho da sala. Algumas mochilas por trás, 

imaginamos que podem incomodá-las, mas não... mantêm-se atentas ao livro com tudo que tem 

dentro. Importa não o que está escrito, mas o que captam das imagens, somado ao que já as 

constitui em seus ainda poucos anos de vida. A leitura se dá como um processo de criação que, 

segundo Vigotski (2009, p. 16), manifesta-se “já na mais tenra infância”. 

Compreendendo essa experiência de Karina e Yasmin como uma brincadeira de leitura 

na qual se implicam imaginação e criação de histórias, reconhecemos que o texto oral elaborado 

por elas traz mais do que a rememoração de um vivido. Ocorre uma “reelaboração criativa de 

impressões vivenciadas”, como elucida Vigotski (2009, p. 17)  

Assim vai se configurando a leitura com a mediações das próprias crianças alternando 

protagonismos, conforme as circunstâncias do instante que passa. Essa dinâmica se aproxima 

do que Corsaro (2011, p. 128) chama de “cultura de pares infantis”, uma vez que a 

movimentação das crianças, suas escolhas, seus agrupamentos e discursos “representam um 

conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças 

produzem e compartilham em interação com as demais”. 

Assim se dá a leitura: 

 
Karina: E aí... o avô e avó ― (Depois conserta...) A mãe...  

                                                           
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: marciamariaes@gmail.com. 
2 Da tese Formação do leitor literário na Educação Infantil (ProPEd/UERJ, 2016). 
3 Também chamada Roda de Biblioteca. Consiste na exposição no centro da roda, na observação e na leitura de 

vários livros, neste caso, de um mesmo autor.  
4 O nome das crianças é original, tendo sido seu uso autorizado, por escrito, pelos respectivos responsáveis. 
5 Trata-se de um conjunto de frases diretas, no estilo cartilha, que se encadeiam pelo objetivo de ensinar a tradução 

da palavra amor em diferentes línguas e nomes que estabelecem relações de parentesco, identificando cada um 

desses parentes com características próprias (estereotipadas algumas): o primo que bate, o vovô que tem bigode, 

a tia com olhar vivo (com toque de sensualidade)... 

mailto:marciamariaes@gmail.com
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Yasmin: A vô e a vó...  

 

Em seguida, Yasmin balança a cabeça em negativa, consertando a indicação de gênero 

do substantivo: 

 
Yasmin (apontando e tocando as imagens no livro que está nas mãos de 

Karina): O vô e a vó... 

 

No colo de Yasmin há outro livro, fechado, da Coleção Bichim. Yasmin resolve colocar 

o seu livro embaixo do braço e continua olhando o outro aberto no colo de Karina: 

 
Karina (segue, folheando): A vó... a vó não... O avô... queria namorar com a 

vó.... ― O bigodão...  

 

Segue folheando: 

 
Karina: O bigodão...  

 

Ambas apontam para a imagem e dialogam sobre o que veem, até que se dá um breve 

impasse que leva Yasmim a puxar para si o livro: 

 
Yasmin: Peraí... pera... peraí...  

 

Nesse momento, Yasmin folheia até encontrar a página certa. Põe o dedinho na imagem, 

mostrando a Karina o bichinho com olho roxo. Encolhe seus ombros. Sorri. Karina toma de 

volta o livro, retrocede para a página onde estavam o vovô e a vovó e continua a lê-lo. Seguem 

na leitura oral página a página: 

 
Karina: Era uma vez o vovô. E aí o vovô voltou... E aí... a mãe... E ele tava 

dormindo... 

 

Chega a página destacada por Yasmin, que volta a contornar com seu dedinho o olho roxo 

do bichinho: 

 
Karina: E ele tava com a cara assim... Aí a... 

Yasmin (mostrando o ponto da página que lhe chamava atenção): Aqui aqui 

aqui. 

 

Karina interrompe a narração e cruza os braços com a chegada repentina de Isaack. Ele 

aponta para os bichinhos, entrando na conversa da seguinte maneira: 

 
Isaack: Ele [o de olho roxo] ia bate nele. 

 

Karina rejeita a interferência de Isaack e nega a versão que ele dá à cena. Essa rejeição se 

confirma no gesto de encher a boca de ar fazendo suas bochechas ressaltarem, também no gesto 

descontente de cruzar os braços, ao mesmo tempo que curva um pouco o tronco para frente: 
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Karina: Não! ― Ele [o bichinho ao lado] cuidou dele [do bichinho do olho 

roxo]. ― E aí a mãe... falou pra ele “não pode” e ele tava dormindo... Ele 

machucou o olho do irmão dele...  

 

Karina fecha o livro, fala algo para Isaack, que se afasta. No mesmo instante, ela dá 

sequência ao diálogo com ele, mesmo tendo-o rejeitado inicialmente: 

 
Karina: Olha... o que aconteceu... 

 

Isaack sai de cena e ela fica sem a interlocução direta com ele. Resolve, então, retomar a 

narrativa com Yasmin, que se mantinha quieta até então, observando os dois. 

 
Karina: Era uma vez uma mulher e um homem... que tava com chapéu preto... 

Eles vão se casar... mulher... 

Yasmin (tocando o bichinho que tem a seu lado um coração vermelho): Ele 

ele tá apaixonado.... Aí, a mãe autorizou... ele... o pai... namorá com ela... Ele 

namorá com ela...  

 

Yasmin nota que Karina está apontando para as figuras de forma invertida ao que sua fala 

se refere. Por isso, Yasmin corrige Karina: 

 
Yasmin (sempre com os dedinhos completando a narrativa): Não! Eeela 

namorá com ele...  

Karina (já tendo corrigido a referência): Aí ela não queria namorar com ele. 

 

Virando a folha: 

 
Karina: Aí o pai autorizou logo... 

 

Yasmin, quando vê o bicho fumando, altera o tom de voz, parecendo demonstrar um 

misto de surpresa, censura e graça:  

 
Yasmin: Ahhhhh ele tava fumaaando!!!  

Karina: Ele tava fumando...  

 

Karina repete a fala de Yasmin, que repete o gesto de Karina, que encosta na boca, na vertical, 

o dedo indicador e o médio, como que representando o homem fumando. Seguindo a narrativa: 

 
Karina: E ele não tinha nariz... não tinha só boca [ querendo dizer “tinha só 

boca”]... não tinha... não tinha boca... o pai dela... 

 

Nesse momento, os olhos de ambas se projetam para fora do livro, na direção de Ana 

Luyza que fala referindo-se a outro livro que mostrava a imagem do planeta Terra: 

 
Ana Luysa: Olha gente, vou achar o Brasil, vou achar o Brasil... 

 

Sem demora, retomam a narrativa: 

 
Karina: A mãe dele tava cum raaiva! Mas não era a mãe dele!! Era... Era... 
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Karina usa um tom de raiva na voz. Levanta os olhos, retrai as sobrancelhas, faz um 

movimento com as mãos circulando em torno de si, leva os dedinhos aos olhos, esticando-os para 

fora. Yasmin a ajuda a dizer a palavra que ela tenta pronunciar com o gesto de esticar os olhos: 

 
Yasmin: Japonesa... 

 

Karina prossegue satisfeita com o acréscimo da informação sobre ser japonesa a 

personagem que ela tentava nomear. 

 
Karina: Ela pega ele... 

 

Ao virar a página, depara-se com palavras escritas com letras grandes. Torce o colo na 

direção de Yasmin, dizendo: 

 
Karina: Olha aí... o “A”...  

 

Tenta ler o que está escrito:  

 
Karina (seguindo com o dedo onde havia escrita): AMÔ...  

 

Completando a leitura, Yasmim toca e circunda, com seu dedinho, o coração vermelho, “EU 

TIA”, como que confirmando ser aquela mesma a palavra lida ou a sua localização na página.  

 
Karina: É ele.. é o filho... ele disse assim: Vô pensá... Ela...  

 

Karina vira a página, percebe que é a última. Diz:  

 
Karina: Acabou a história. 

 

Fecha imediatamente o livro. Yasmin, em seguida, pega um dos livros que tem na mão e 

diz, objetiva: 

 
Yasmin: Conta essa! 

 

Assim seguem em uma nova leitura compartilhada com o mesmo envolvimento que 

dedicado à anterior. Observamos um investimento de não só falar o que veem nas imagens, mas 

de compor um texto narrativo com um conteúdo extratexto. Cada página é lida e encadeada 

com a página seguinte. Os nexos estão no contexto parcialmente verbalizado por elas, 

parcialmente presumidos na leitura visual compartilhada. 

 

 

Era uma vez o avô e a avó. O avô queria namorar com a avó. Ele tinha um bigodão. Ele tava 

dormindo. Era uma vez o avô e a avó. E aí o vovô voltou (Yasmin havia virado a página, e 

Karina retrocedido. Por isso o vovô voltou a aparecer) Ele tava com a cara assim (olho 

roxo)... Ele (o de olho roxo) ia bater nele, Não!. Ele ( o bichinho da maça) ia cuidar dele ( 

do homem de olho roxo). E aí a mãe falou pra ele. Não pode. E ele tava dormindo. Ele 

machucou o irmão dele. Olha o que aconteceu... Era uma vez uma mulher e um homem que 

tava com chapéu preto. Eles vão se casar. E ele tá apaixonado. E a mãe e o pai autorizaram 

ela namorar com ela. Não. Era namorar com ele. Aí ela não queria namorar com ele. O pai 

autorizou logo. Ahhhh... Ele tava fumando!!! Ele não tinha nariz. Tinha só boca. O pai dela. 

A mãe dela tava com raiva. Mas não era a mãe dele. Era a japonesa. Ela pega ele. Olha aí o 

A (de amor)! Ele é o filho. Ele disse assim: Vou pensar! E acabou a história”. 
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As crianças, valendo-se das regras de composição do texto narrativo (a que tiveram acesso 

na escuta de inúmeras histórias), passam a usá-las por repetição de alguns elementos recorrentes: a 

apresentação dos personagens (vô e vó), o problema (a briga, o ato de fumar), a caracterização dos 

personagens (não tinha nariz, não tinha boca), o casamento (clímax), A introdução com “Era uma 

vez”, típica das narrativas literárias, o desfecho com a frase “E acabou a história”.  

As crianças narradoras, oniscientes, usam também o discurso indireto livre, trazendo as 

emoções das personagens para o corpo da palavra como se fossem suas. Nisso está o segundo 

ponto a ser destacado. De fato, podemos inferir, do texto produzido por Karina e Yasmin, que 

ambas expressam suas próprias experiências, representativas da cultura familiar e local, naquele 

momento, atribuídas às personagens apresentadas pelas imagens: 

 
À medida que as crianças se aventuram para longe da família, elas apontam 

para direções específicas, preparam-se para a interação com diferentes 

orientações interpessoais e emocionais, e recorrem a recursos culturais 

particulares todos derivados de experiências anteriores em suas famílias 

(CORSARO, 2011, p. 130). 

 

Consideramos, também, para análise do texto narrativo produzido por ambas, as três 

fontes primárias da cultura simbólica da infância: “a mídia dirigida à infância”, “a literatura 

infantil”, além dos “valores míticos e lendas” (CORSARO, 2011, p. 134), efeitos que a 

circulação, a apropriação e a transformação das informações veiculadas por essas fontes vão 

gerando na formação da vida para além da cultura familiar. 

As imagens femininas do livro não trazem expressões de raiva, conforme disse Karina. É 

possível que a menina tenha vivenciado uma situação imaginária ao ler o livro, aproximando 

seu texto oral fictício a um texto já ouvido em situação real? Vigostki (2008, p. 28) diz: “Se a 

criança faz o papel da mãe, então ela tem diante de si as regras de comportamento da mãe”. 

Expressões faciais ou corporais das autoras/narradoras acrescentavam dados para a 

descrição de aspectos subjetivos ou contextuais da cena. A escrita, representada como imagem 

(letras bem maiores, do tamanho das imagens apresentadas nas outras páginas), levou ao 

reconhecimento da letra A e à imediata associação à palavra “amor”. 

Vigotski (2009, p. 17), ao recontar uma situação6 vivenciada por uma criança de 3 anos e 

meio, a propósito da história que ela cria, quando vê um homem com a perna machucada, assim 

se manifesta:  

 
Todos os elementos dessa situação, é claro, são conhecidos por ela de sua 

experiência anterior, pois, do contrário, ela nem poderia criá-la. No entanto, a 

combinação desses elementos já representa algo novo, criado, próprio daquela 

criança, e não simplesmente alguma coisa que reproduz o que ela teve a 

oportunidade de observar ou ver. É essa capacidade de fazer uma construção de 

elementos de combinar o velho de novas maneiras, que constitui a base da criação. 

 

A formação do leitor literário na escola se dá nessas interações infantis, mediadas pela 

professora, pelos livros, pelas histórias, pelas crianças. O sucesso da atividade, isto é, a esperada 

leitura em ato, não se concentra nas mediações da professora, no planejado, nas performances 

dos adultos. A leitura se dá no que decorre com as crianças, em contextos cuja ambiência e 

instigação provocada pelas mediações favorecem, mas não substituem, a atividade que somente 

o leitor realiza.  

                                                           
6 Situação está contada por Ribot, citado por Vigotski. 
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Isso nos faz constatar que as expectativas geradas pelos adultos para qualquer atividade 

de leitura corresponderão ao que as crianças decidirem realizar, nesse processo de imaginar e 

criar. O que intenciona o adulto, quando organiza eventos de leitura, é ponto de partida, mas 

não define o processo nem os resultados completamente, porque estes são direcionados pelas 

crianças também, o que implica contar com o inesperado, o diferente. Forçar a criança a 

corresponder ao planejado, fazendo-a esperar, silenciar, redirecionar suas vontades e ações 

pode levar ao seu silenciamento e à confirmação de sua invisibilidade na escola. 

Na leitura das crianças7 Karina e Yasmin, observamos uma nova sequência lógica e uma 

outra consistência narrativa. Essa é uma constatação feita a partir da observação da fusão do 

livro e a história contada pelas duas meninas a partir da leitura. Juntas, as crianças compõem 

sua história enquanto folheiam, enquanto apontam e observam as imagens, enquanto leem. Há 

um imbricamento de narrativas muito coerente, que nos dá indícios a respeito do efeito dessa 

experiência de leitura, provocada pelo livro como mediador da produção das crianças. 

A fantasia, a emoção, a ludicidade são detectáveis não no livro, mas no texto construído 

pelas crianças. Nesse ato criativo, parece residir a leitura literária, o poético da criança, “a língua 

em estado de infância” (COUTO, 2008), e não no conteúdo do livro nem propriamente no 

tratamento estético dado às palavras, o que no livro lido não prepondera. 

O poético decorre do encontro das crianças com o texto, que não é o texto propriamente 

escrito pelo autor, mas o que foi provocado, na junção dos elementos materializados no objeto livro 

(perceptíveis para as meninas) e os conteúdos culturais acessados no ato da projeção do olhar 

interessado em depreender da imagem algo que lhes diga, que lhes faça sentido. Esses sentidos se 

produzem dos conteúdos prévios, em perspectiva histórico-cultural, acionados pelos conteúdos 

apreendidos do livro naquele momento específico e não necessariamente em outro momento. 

Meireles (1984, p. 32) confere protagonismo às crianças; e à literatura, o papel de 

instrumento e resultado do processo de formação humana: “A literatura não é, como tantos 

supõem, um passatempo. É uma nutrição”.  

A literatura é nutrição porque atua em uma instância de formação subjetiva, sensível, 

estética. A escola, não tendo como medir e quantificar essas experiências subjetivas, pode vir a 

não as dimensionar sob os mesmos critérios de importância que fazem com outras de 

visibilidade e materialização mais evidentes. 
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MEDIAÇÕES DE LEITURA LITERÁRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Márcia Maria e Silva1 

 

O presente trabalho traz algumas reflexões sobre o papel dos mediadores de leitura, no 

contexto escolar. O objetivo é mostrar uma experiência de leitura coletiva de um livro literário com 

catorze crianças em uma Unidade pública de Educação Infantil em Niterói.2 Analisamos alguns 

desdobramentos do trabalho didático para a formação das crianças como sujeitos leitores.  

 

Livro literário 

 

O livro escolhido traz um conto popular ilustrado por Ângela Lago. Trata-se de uma das 

fábulas mais populares do Brasil. Encontra-se em quase todas as coleções brasileiras e 

portuguesas organizadas até o final do século XX. “A festa no céu” se insere no conjunto de 

contos chamados etiológicos, isto é, aqueles que explicam sobre “um aspecto, propriedade, 

caráter de qualquer ente natural” (RIBEIRO, 1919, p. 20). O conto diz da razão de ser do casco 

“remendado” da tartaruga. Destacamos aspectos relacionados à escolha do livro (considerado 

este também como um mediador de leitura) suas características articuladas ao seu papel 

histórico-cultural, enquanto conto etiológico da tradição oral.  

A ilustração é um dos aspectos que caracteriza o livro para criança (SOARES, 2014), 

embora não exclusivamente. No livro de Lago (1995), a ilustração tem grande relevância na 

construção da narrativa. A rica linguagem visual produz uma “sintaxe plástica” (COELHO, 

1995, p. 120), que leva o leitor a imergir em um cenário mais amplo e cheio de detalhes, 

atualizando o conto para o tempo histórico presente, sem perder o caráter de antiguidade e 

persistência.  

Lago opta por “acrescentar pequenos detalhes engraçados às ilustrações, para serem 

descobertos aos poucos pelos leitores”3, utiliza a página dupla, ampliando as possibilidades de 

o leitor demorar-se na imagem, surpreendendo-se, constatando, desvelando... 

A escrita de Lago (2005, p. 29) busca aproximar-se do leitor. Desloca-o da condição de 

mero espectador para que ele participe da história: “e se quiser saber mais sobre a festa no céu, 

pergunte para ela [a tartaruga]. Ela adora cantar”. A história não termina. Abre-se a uma 

continuidade que a imaginação pode dar conta de preencher. 

Um livro, quando chega às mãos das crianças, tem histórias: a história que conta nas 

páginas escritas e ilustradas, a história da produção gráfica e editorial do livro literário, que se 

esconde naquele objeto final; a história que recupera tantas outras sem mencioná-las, mas estão 

ali, vinculadas à sua ancestralidade.  

 

Trabalho didático 

 

O processo de apresentação do livro parte do anúncio feito pela professora de que farão juntos 

uma leitura coletiva, com exemplar distribuído a cada criança. A partir daí, os procedimentos de 

leitura são: apresentação da capa, nomeação dos autores e editora; contracapa, com a leitura da 

resenha; orientação para posicionamento do livro no colo e leitura coletiva folha a folha, com todos 

mantendo-se na mesma folha até que concluam as observações para, em seguida, passar à seguinte; 

                                                           
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: marciamariaes@gmail.com. 
2 Este trabalho apresenta parte tese de doutorado “Formação do leitor literário na Educação Infantil”, defendida no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ProPEd/UERJ. 
3 Citação encontrada em: <http://www.angela-lago.net.br/palestra.html>. Último acesso em 20/7/2015. 
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observação das ilustrações, realização de perguntas e respostas sobre o que veem; leitura oral e 

comentários com ritmo alegre e investigativo; distinção, na entonação e na atitude corporal, entre 

os momentos de leitura oral do texto e de comentários sobre o texto; instigação para observação de 

pequenos detalhes, ato comum das crianças em direção à professora; manutenção da mesma postura 

e emoção da voz até a última página do livro e, por fim, anúncio de leitura livre do mesmo livro em 

qualquer posição na sala de aula.  

Durante a atividade as crianças observam o que a professora lê. Fazem inferências e 

informam descobertas sobre o que veem e ouvem, ajudam os colegas que porventura não 

estejam acompanhando a leitura na página indicada para todos. Algumas assumem a postura 

explicativa para reiterar informações já dadas pela professora, mas ainda não compreendidas 

por alguém. Movimentam-se, mesmo sentadas, todo o tempo da leitura. A entonação da voz 

indica a intensidade da emoção provocada pelas descobertas feitas a partir da ilustração que, 

neste livro, é muito rica em detalhes. 

 

Narrativas 

 

Há pelo menos cinco narrativas entrecruzando-se nessa roda de leitura. Uma, literária, 

de recriação do conto popular por Ângela Lago. Outra, contada pelas ilustrações que 

dialogam sem imitar o texto escrito. Outra, escolar, com fins de mediação de leitura, o que, 

do ponto de vista pedagógico, consiste em controlar ações das crianças para conservação 

física do material utilizado, para manter um tipo de disciplina (de contenção de 

movimentos) na roda para o ensino de postura de leitura, manuseio do material, atenção 

focada no mesmo ponto de interesse da professora, entre outros objetivos. Outra, de autoria 

das crianças, que revela como se expressam ao entrar em contato com um livro de histórias 

como aquele em questão. Por último, reconhecemos uma quinta narrativa, que decorre do 

processo dialogado de reconto, entre a professora e as crianças. 

A leitura também se dá pela escuta da voz da professora, que lê o texto escrito, e também 

o texto imagético, que se fundem na progressão da história. Esse livro, por sua vez, traz outra 

história, autoral, produzida a partir do enredo principal, de origem secular na história da 

literatura oral, mas também contemporâneo, haja vista as marcas textuais e plásticas que 

atualizam, na forma e no conteúdo, traços culturais. 

A narrativa infantil traz a expressão das crianças no ato da leitura praticada pela escuta da voz 

da professora e pela visualização das ilustrações, que se põem em diálogo com o conteúdo do texto 

lido. As crianças vão realizando inferências sobre os fatos lidos na relação com o falado e 

visualizado pela professora e pelas crianças que passam a ser narradoras com ela, uma vez que, 

mergulhadas nesse universo imaginário, efetivam uma rede de leitura compartilhada, cujas 

informações partem de diferentes direções tanto objetivas quanto subjetivas.  

Conhecimentos prévios, próprios da história pessoal, são acionados, determinando 

também o que se acentua ou silencia ou revive ou se soma ao processo de interpretação pessoal 

e coletivo das histórias. Tornam-se visíveis os efeitos do literário na criança pequena, 

realizando-se, assim, a função formadora da literatura, que, para Zilberman (2003, p. 29), “não 

se confunde com uma missão pedagógica”, identificável desde a origem, no século XVIII, da 

produção de livros de leitura para criança, com a qual se pode romper para que não se 

sobreponha à formação do leitor literário. 

Observando a leitura coletiva de “A festa no céu”, constatamos que o grupo 

correspondia a certas regras de convivência em roda no ato da leitura literária. Sabiam que 

não era possível dizer tudo ao mesmo tempo e que era recomendada a repetição coletiva em 
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voz alta do que a professora lia, embora isso não fosse, naquele momento, considerado 

necessário, como é possível observar: 

 
Professora: Ó! todo mundo com o livrinho fechadinho, assim, não é? Cada um 

no colo... livro no colo... E aqui está escrito: “A festa no céu” [corre com o 

dedo indicador no título da obra, posicionada abaixo de seus olhos]. 

 

As crianças repetem, quase em uníssono, como se tivessem combinado ler ao mesmo tempo. 

 
Crianças: A festa no céu!  

Professora: Isso! “Um conto do nosso folclore”. 

Crianças: Um conto do nosso folclore... do nosso folclore... 

Professora: Angela Lago. 

 

Repetem, destacando-se a voz intensa de Isaack, entre outras vozes. 

 
Crianças: Angela Lago!!  

Professora: Isso! Aí... lá embaixo, ó... aqui embaixo, tá escrito assim: 

Editora...  

Crianças: Editora! 

Professora: É a Melhoramentos. Tá escrito aqui. 

Crianças: Melhoramentos! 

Professora: Cento e vinte anos. Olha!! 

Crianças [Continuando a repetir tudo que ela diz]: Cento e vinte anos!  

 

A professora orienta, acolhendo com graça a atitude coletiva: 

 
Professora: Vocês não precisam repetir, não. Eu tô só contando pra vocês... 

Segura assim o livrinho pra vocês [ mostrando com as mãos como segurá-lo 

diante dos olhos]... Eu só tô mostrando onde é que eu tô lendo aqui.... Aí... 

aqui embaixo tá dizendo que “esse livro está de acordo com a nova ortografia 

da língua portuguesa.” Aqui embaixo... 

 

As crianças sabiam que esperar a vez de falar era uma expectativa escolar, que era preciso 

se manterem sentadas durante todo o tempo de leitura, a não ser que necessitassem de ir ao 

banheiro ou beber água. Sabiam que a professora era a principal referência para tudo que 

quisessem falar, fazer ou saber. 

Sabiam que seria rejeitada a formação de subgrupos independentes do objetivo principal 

de leitura e que fugir do assunto não era recomendado; sabiam que haveria restrições ou 

contenções se alguém infringisse alguma regra pré-estabelecida e que era necessário preservar 

o livro enquanto o manuseavam: 

 
Mateus4 [confirma com seu tom de voz baixinho]: Eu não vou rasgá!  

 

Sabiam que ela leria um livro para todos. A surpresa, nesse caso, foi o fato de o mesmo 

livro estar na mão de cada um, como mostrou uma criança, ao exclamar: 

 
Isaack: Festa no céu! Tem mais Festa no céu!.  

                                                           
4 O nome das crianças é original, tendo sido seu uso autorizado, por escrito, pelos respectivos responsáveis. 
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Apesar de todas essas orientações que guardam também um caráter homogeneizante, de 

contenção de impulsos das crianças para, considerado do ponto de vista adulto em contexto 

escolar, evitar tumultos, dispersão, descontrole do fluxo da atividade e direcionamento de ações 

objetivadas pela professora, as crianças, na sua maioria, mantinham-se focadas na atividade e 

com muito interesse por saber das surpresas escondidas naquelas páginas. Ilustração e texto 

(lido pela voz da professora) complementavam-se durante a escuta coletiva, para a formação 

do interesse frenético por novidades. 

As vozes se sobrepunham. A professora ora assumia papel secundário, aceitando ceder à 

comoção geral, ora impunha-se para seguir adiante na leitura da narrativa, ora direcionava-se 

para um ou alguns poucos, a fim de orientar sobre a postura do leitor com o livro nas mãos, 

sobre localização de página e a interpretação de algum trecho solicitada pela criança, ora 

levantava indagação sobre determinadas passagens, a fim de antecipar interpretações e chamar 

atenção para detalhes.  

Em cada página virada, os dedinhos, os olhares a percorriam na busca de mais detalhes, 

como se fosse um jogo-de-quem-acha-primeiro. O tom exclamativo das vozes, a repetição 

contínua do anúncio de descoberta até que se apresentassem sinais de resposta da professora, a 

constante convocação do colega mais próximo para compartilhamento da descoberta, as risadas, 

os balanços do corpo que tentavam reproduzir um movimento ou alguma posição dos 

personagens eram manifestações decorrentes da leitura literária em efetiva realização. 

As crianças se escutavam atentamente, dialogavam e se divertiam. Faltava condição de a 

professora corresponder a todas as manifestações simultâneas. Algumas perguntas ficavam sem 

resposta, como aconteceu com Richard em alguns momentos em que tentou compartilhar suas 

descobertas ou indagações com a professora: 

 
Professora: Mas tinha que ser sem ninguém perceber, gente. Porque, se 

alguém visse que ela tava entrando no violão de novo, acho que ia dar 

problema, né?  

Richard [vê]: A tataruga!  

Professora: [continuando os comentários]: Já pensou? 

Richard [repete]: A tataruga!  

Professora: Alguém descobre como é que ela chegou lá em cima? 

Richard [ diz pela terceira vez]: A tataruga!  

Professora: Aí, ó...― Eu acho que o sol descobriu. Olha lá como ele é curioso, ó... 

 

Havia crianças que se incumbiam de, antecipando-se à professora, colaborarem na 

orientação de leitura, assumindo, inclusive, tom de autoridade professoral, como fez Rebeca ao 

acompanhar Ana Luysa tentando, mais de uma vez, localizar a página na qual estavam em 

diferentes momentos de leitura. 

É nesse tecido interativo que se estabelecem os nexos que sustentam as cinco narrativas 

simultâneas escolhidas para destaque nessa cena. A narrativa literária, em texto e imagem, 

parece confirmar a supremacia do caráter artístico da obra sobre o pedagógico ou doutrinário.  

A contenção praticada, ao confirmar as crianças em um formato controlado de interação, 

não pareceu aniquilar em definitivo as possibilidades de expressão infantil e de apreciação 

estética da obra. O literário pareceu prevalecer, rompendo com o risco, denunciado por 

Zilberman (2003, p. 30), de a “pedagogia tornar rarefeito o ambiente do qual seriam suprimidas 

as referências concretas das crianças5. 

                                                           
5 Zilberman usa a palavra estudante no lugar de criança no referido trecho. Em outros tantos usa a palavra criança, 

fazendo inclusive a crítica à ideia de aluno que empobrece a condição da criança no contexto escolar.  
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A professora pareceu ter alcançado seus objetivos, criando condições para a formação 

literária das crianças, e também sua, além de aprender, na prática da docência para mediação 

de leitura literária com crianças pequenas, mesmo sob as mesmas amarras históricas da doutrina 

escolar, sobre como e para que atuar na creche e na pré-escola. A escola, a criança e o livro 

literário estão historicamente engessados nas concepções de creche/pré-escola, criança e livro, 

tornando-os invisibilizados, quando o olhar não se centra na criança e em suas potencialidades 

expressivas. 

 

Considerações finais 

 

A professora, no ato da leitura compartilhada do livro, aproxima tempos muito distantes 

e saberes perpetuados pela literatura oral, mantendo vivas as narrativas e as histórias que 

constituem os sujeitos. Em suma, essa experiência de leitura abre oportunidade de observar 

mediações para o acontecimento da leitura literária na escola infantil, considerando algumas 

tensões entre práticas docentes (contenção e controle) e práticas infantis (expansão e liberdade), 

em contexto em que o caráter adultocêntrico muitas vezes prevalece. 
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LEITURAS SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

NOS LABORATÓRIOS: GRADUANDOS(AS) EM BIOLOGIA SE PROPÕEM 

A “SÉRIOS" "DEVANEIOS" 

 

Mariane Schmidt da Silva1 

Lucia de Fátima Estevinho Guido2 

Vinícius Abrahão de Oliveira3 

 

Como as histórias se (des)enrolam 

 

Biologia e Cultura, a BioCult é uma disciplina que provoca vontades e desejos de 

experimentar culturas. De conhecer as culturas do jovem/adolescente, para provocar vontades de 

ser professor(a) de Ciências e Biologia em atravessamentos que ressignificam o ser: ser pessoa, ser 

pensante, ser intelectual, ser provocador, ser cultural. Na BioCult, leituras outras emergem: 

fotografia-história, fotografia-narrativa, fotografia-ciência, fotografia-objeto, fotoBiografia  

Estar em um curso de Ciências Biológicas é para além de tornar-se biólogo(a). É vestir 

um discurso com tamanha vivência que gruda na pele sem muitas vezes se perceber. Enxerga-

se por classificações. É forma(ta)ção de sujeitos que façam uso de “formas de habitar o tempo 

e o espaço e de ver/ler o mundo de um modo bastante particular” (SANTOS, 2000, p. 240). 

Naturaliza-se um discurso para, não só selecionar o que deve ou não ser estudado, mas, 

principalmente como deve ser estudado. 

Entrelaçar Biologia e Cultura é tentativa de desnaturalizar. Proposta de (se) questionar, 

tal como Santos (2000, p. 248): “não há outros modos possíveis de se produzir, ou de se 

constituir entendimentos do mundo natural que não o da classificação?”. Quais são os limites 

da Biologia que diz ser também o estudo da vida? A construção de uma Biologia cujos limites 

se confundem com a vida em si, suas cores, seus toques e movimentos, vai sendo tecida a partir 

de olhares atentos e corpos disponíveis. Uma formação em Biologia que, como conta Mirian 

Celeste Martins (2012, p. 15), cultive a “disponibilidade para o encontro com o outro, com a 

abertura e a sensibilidade para abrir brechas de acesso ao seu pensar/sentir”.  

É importante revelar que o olhar dos(as) licenciandos(as) foi preparado durante toda a 

disciplina. Fotografar objetos de laboratório para ressignificar a produção do conhecimento 

científico é o ultimo momento da disciplina. Leituras e produções midiáticas já foram 

trabalhadas. O olhar preparado para olhar é a intenção das produções fotográficas, narrativas 

visuais e escritas. O texto “Objetos das ciências: imaginações em uma experiência de ensino” 

(2014), escrito por Leandro Belinaso Guimarães e Aline Krelling, é o mote, move a criação da 

atividade. No momento de perambular pelos laboratórios Manoel de Barros é ativado: 

“Desobjeto”4 é lido em voz alta: 

 
O menino que era esquerdo viu no meio do quintal um pente. O pente estava 

próximo de não ser mais um pente. Estaria mais perto de ser uma folha 

dentada. Dentada um tanto que já se havia incuído no chão que nem era uma 

pedra um caramujo um sapo. Era alguma coisa nova o pente. O chão teria 

comido logo um pouco dos seus dentes. Camadas de areia e formigas roeram 

seu organismo. Se é que um pente tem organismo. O fato é que o pente estava 

                                                           
1 Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: marianessh@gmail.com. 
2 Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: lestevinho@gmail.com. 
3 Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. E-mail: vinicius-abrahao@hotmail.com. 
4 Poema do autor publicado em Memórias Inventadas: A infância. São Paulo: Planeta, 2003.  
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sem costela. Não se poderia mais dizer que aquela coisa fora um pente ou um 

leque. As cores a chifre de que fora feito o pente deram lugar a um esverdeado 

a musgo. Acho que os bichos do lugar mijavam muito naquele desobjeto. O 

fato é que o pente perdera a sua personalidade. Estava encostado às raízes de 

uma árvore e não servia mais nem para pentear macaco. O menino que era 

esquerdo e tinha cacoete pra poeta, justamente ele enxergara o pente naquele 

estado terminal. E o menino deu para imaginar que o pente, naquele estado, já 

estaria incorporado à natureza como um rio, um osso, um lagarto. Eu acho que 

as árvores colaboravam na solidão daquele pente. 

 

É essencial destacar o que é, para nós, a fotografia: fotografar não quer dizer capturar 

uma cópia do mundo em imagem. A fotografia não diz, necessariamente, do que deve ser real 

ou não. Extrapolemos esta noção representativa, pois o que buscamos na formação de 

professores(as)-biólogos(as) é justamente a força de uma imagem que se deixa forjar. Uma 

imagem que se recompõe a cada olhar. A fotografia da qual falamos é aquela que não respeita 

limites entre realidade e fabulação, aquela fotografia que não é mera ilustração: é oportunidade 

de atravessar e de inventar. É potência de criação de mundos. 

 

Toda foto tem múltiplos significados; de fato, ver algo na forma de uma foto 

é enfrentar um objeto potencial de fascínio. A sabedoria suprema da imagem 

fotográfica é dizer: “Aí está a superfície. Agora, imagine – ou, antes, sinta, 

intua – o que está além, o que deve ser a realidade, se ela tem este aspecto”. 

Fotos, que em si mesmas nada podem explicar, são convites inesgotáveis à 

dedução, à especulação e à fantasia (SONTAG, 2004, p. 33). 

 

É na força desta imagem especulativa e divergente que se pode criar histórias, compor 

novas imagens agenciando personagens, sons, cheiros e texturas. É no desvio dos tantos 

significados e representatividades que se colam aos elementos ditos da realidade, que se é 

possível encontrar brechas para ser nômade com as imagens, e então, narrar os encontros que 

essa imagem produz. “[...] Tecer a narrativa após a imagem implica o esforço para apagar seu 

estatuto de registro. [...] Aqui ela é alçada a desencadeadora de narrativas, que se desprendem 

da própria imagem para possibilitar imagens outras”. (GUIMARÃES, 2013, p. 119-120)  

No fim, a proposta é clara: olhar, passear pelos objetos, aparelhos, instrumentos dos 

laboratórios visitados. Como a Ciência é escrita? Como os objetos do laboratório se transformam 

em inscritores5, inscritores da Ciência? É possível dar outra “vida” à estes objetos? Fotografar, 

descrever e olhar a fotografia para ressignificar o conhecimento biológico. Perambulamos como 

pentes sem uso, como biólogos com vida, como cientistas que olham torto, como canhotos, com 

lentes nos olhos e nas mãos. Perambulamos pelas lentes do outro, (a)colhendo a produção dos 

colegas, mexer, rever, brincar para tornar o laboratório a sua produção; a Ciência, a sua musa, 

música para ouvir e contar histórias, narrar o que se mostra e o que fica escondido.  

 

Laboratórios inventados 

 

Provocações que constroem os caminhos para cada um dos laboratórios a serem visitados. 

Tramas pensadas para provocar a desobstrução dos sentidos daquele que visita: como desvelar 

corpos disponíveis para o encontro com objetos que ainda não foram inventados? Para visitar 

um laboratório, a professora faz o convite:  

                                                           
5 Bruno Latour e Steve Woolgar em seu livro “Vida de Laboratório” nos contam sobre os inscritores, produtores 

da Ciência nos laboratórios científicos. 
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“Deixe aberto os outros sentidos no laboratório. Que sentimentos o laboratório 

nos desperta? Depois de ouvir como o laboratório funciona, deixe-se levar por 

outros sentidos. Escolha um objeto do laboratório para fotografar. Busque 

fotografá-lo de maneira que ele possa trazer outros significados, que não o que 

eles têm para o laboratório [...]”.  

 

Da sala de aula, pelos corredores da universidade, a um, a outro laboratório. Os(as) estudantes 

percorrem os espaços, com suas máquinas fotográficas ou celulares prontos para disparar. Ouvem, 

observam, espiam. Tateiam instrumentos, uma lupa, um microscópio, uma auto-clave, bancadas, 

armários, jalecos. Talvez procurem por cheiros. Acadêmicos(as)-exploradores(as). 

Os(as) estudantes montam, remontam e desmontam imagens em um exercício de 

bricolagem. Criam histórias. Compartilham sensações. O que se viu e o que se vê no 

laboratório? Que personagens habitam os instrumentos fotografados? Que cores pintam as 

paredes? Que cheiros revolvem o ar? Que fisiologias compõem os objetos? 

Questões que convidam a conhecer os outros tantos mundos criados pelos(as) 

biólogos(as). Mundos tecidos por entre as aulas de BioCult, costurados como as memórias de 

vida que se costuram e se (re)inventam nas fotografias. Mundos que podem extrapolar as leis 

da Ciência. Biólogos(as) criam uma Ciência que desperta para brincar. Brincadeira séria.  

O(A) biólogo(a) olha para o tanque de gás. O tanque de gás não é mais inanimado. É um 

pequeno homem. Distorce, contorce a imagem original. Os dois contadores, redondos, pintados 

de branco e vermelho, desenhados de retas e números, se tornam grandes e loucos olhos. O saco 

de tecido que envolve o metal, é canga bege que cobre o corpo do pequeno homem, e deixa 

somente o pescoço laranja de fora. O pequeno homem tinha dificuldades para respirar, diz o(a) 

explorador(a). Ele(a) fabula a história do pequeno tanque-homem (Figuras 1 e 2).  

 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Conta-se a história de um puçá. História em imagem, história em texto. Conta-se a história 

como se contasse-se um conto de fadas. “O puçá, armadilha de insetos”, se torna “o puçá, 

‘chapéu de realeza’”. O puçá se destaca de sua função produtiva, para ocupar um lugar 

inusitado: a cabeça de um duende. Ele se aventura, ele sente. O puçá deseja (Figuras 3 e 4).  
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Figura 3 

 

Figura 4 

 

Martins (2012) reconhece uma potência de criação quando diz do professor que media na 

viagem a um museu. Propomos, pensando com a autora, que há também uma grande potência 

de criação quando se media uma visita aberta a um laboratório, tanto quanto há em um museu. 

Há potência de criação quando se visita o museu, o laboratório, a cidade. Há potência de criação 

quando se visita o mundo de corpo atento e disponível à experiência. Portanto, mediar:  

 
[...] implica em acreditar no aprendiz e, por isso, dar crédito à sua voz, desejos 

e produção, e em encontrar brechas de acesso para a percepção criadora e a 

imaginação especulante, para ampliar e instigar infinitas combinações, como 

num caleidoscópio. Viajantes sensíveis trazem cheias as bagagens pessoais na 

volta dos museus” (MARTINS, 2012, p. 18).  

 

O(A) estudante fotografa: paleta de cores no herbário. Ao ver a fotografia, postada no 

Facebook, a professora provoca: “com que cor eu me pareço?”. Que singular seria se 

pudéssemos maquiar as flores. Re-colorir as exsicatas! Se maquiar de flor: com que flor eu me 

pareço? Ele(a) talvez escolhesse uma cor por dia, uma flor por dia para vestir o herbário. 

Buscamos, com Speglich (2012, p. 17), “um entendimento de que cientistas (e talvez a 

possibilidade de entender também os professores – em exercício ou em formação) são criadores 

que têm inten(ç)(s)ão de criar”. Conversas virtuais entre professora e aluno(a) compõem plurais 

herbários (Figuras 5 e 6).  

 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

 



LEITURAS SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NOS LABORATÓRIOS... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1367-1373, SET.DEZ.2016 1371 

Ângulos diferentes, close, super close nos objetos, na Ciência, fazem pensar, criar 

histórias, significados outros? Desconfiar da Ciência é possível? É pertinente? Para Santos 

(2000) é tarefa dos educadores em Biologia. Lição aprendida pelo olhar atento no texto e nos 

objetos permite devaneios. Exploram outros meios (Figuras 7 e 8). 

 

 

Figura 7 

 

Figura 8 

 

O que pode aparecer em um laboratório que impressiona além do que possa existir? Um 

“pendurador de penduráveis” é a provocação de quem se sente provocado pelo poema de 

Manoel de Barros. O que é sensível aos olhos de quem vem desvendar o laboratório? O que é 

singelo, que diferencia ou que mostra que este lugar da Ciência é também lugar de vida? Vida 

que habita a Biologia que estuda a vida (Figuras 9 e 10). 

 

 

Figura 9 

 

Figura 10 

 

A fotografia escolhida pode contar histórias, mas foi exposta sem legenda. No diálogo 

estabelecido pela rede social, o objeto da ciência é (re)criado. Histórias inventadas fazem pensar 

na Ciência, (re)contando histórias da Ciência. Pode o cientista inventar tudo? Um ser 

programado que com objetos ditos como corretos contam/escrevem a Ciência. No diálogo 

outras histórias emergem: “os seres vivos registram... a técnica, a ciência?”. O que pode ser 

compreendido a partir da fotografia? Da provocação? É provocação? (Figuras 11 e 12). 
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Figura 11 

 

Figura 12 

 

Após a visita ao herbário a professora escreve. Fantasia a história de uma planta e pede para 

que os(as) estudantes, biólogos(as) a continuem, seja com imagens, seja com texto, ou ainda, 

compondo com ambas as linguagens: “Era uma vez o reino encantado das plantas, lá vivia.... Ela 

era muito tímida, ficava escondida no meio de tantas outras flores, acho que no fundo ela queria 

viver no anonimato. Até que um dia uma pesquisadora / criadora de plantas a descobriu e começou 

a descrevê-la e assim vários outros reinos puderam conhecê-la. De tão importante ela foi colocada 

em uma redoma de vidro....”. Ao criar, ao experimentar, ao ocupar o papel em branco com fábulas 

e rabiscos, a professora instiga. Ela instiga. Cutuca. Provoca o entrelace de texto e imagem, Ciência 

e Arte, fisiologias e sensações, laboratórios e invenções, fábulas e provas, Biologia e Cultura. 

Na imagem que cria e se recria, nos atravessamentos da (in)disciplina, a imagem é 

potência para compor um laboratório vivo: “Acredita-se em uma forma de ação educativa com 

fotografia, em uma política e estética visual, em que a imagem tenha uma força própria, quase 

deslocada do vivido, quase descolada do visto, na tensão indissolúvel entre vivido-visto e o que 

se adensa em imagem” (WUNDER, 2009, p. 65-78). 

Nas fotografias dos(as) graduandos(as), essas que foram (re)inventadas em uma poesia 

do olhar; nas narrativas dos(as) graduandos(as), essas que se tornaram sérias brincadeiras e 

sérios devaneios, vislumbres de ser mais leve à meio passo de se tornar 

biólogo(a)/cientista/professor(a). 
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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS/BIOLOGIA 

 

Marilene Dilem Silva1 

Cristina Lens Bastos Vargas2 

Tatiana da Silva Lopes3 

 

Introdução 

 

Na sociedade contemporânea o homem vive e está integrado em um mundo repleto de 

imagens, de tecnologias de informação e comunicação. Assim, não é diferente no processo de 

ensinagem com a utilização de livros didáticos, materiais apostilados entre outros, em que o 

professor utiliza fontes diferentes para desenvolver conhecimentos com utilização de imagens 

fotográficas, esquemas, vídeos, coleções e gráficos.  

O crescente interesse pelo visual tem permitido ampliar o olhar de educadores, 

antropólogos e ambientalistas. De acordo com Fabris (1998, p. 48), a imagem não é apenas o 

resultado de uma ação artística, mas sim fruto de um cruzamento entre ciências e arte. Sua 

perspectiva vai muito além da mera aplicação de leis matemáticas por se tratar de um modelo 

de organização e racionalização de um espaço hierárquico. Na educação o uso de imagens vem 

redefinindo as estruturas, os conceitos de espaço, tempo, memória, por meio do 

desenvolvimento da observação. Esse olhar diferenciado pode proporcionar leituras de mundo 

variadas, com uma compreensão maior das formas e estruturas e até de um modo diferente de 

observar os fatos da vida. 

De acordo com Oliveira (2009, p. 25), a vida cotidiana não pode ser traduzida por meio 

de explicações, ela não é um lugar apenas de repetição e de reprodução de uma “estrutura 

social” abstrata. Assim também se pode afirmar que as práticas desenvolvidas no cotidiano 

escolar – sala de aula, laboratórios e aulas em ambientes externos devem ser compreendidos 

como oportunidades de captar diferentes realidades utilizando estratégias e táticas para redefinir 

o estudo da vida e suas inter relações. 

Considera-se que ao acompanhar as estratégias no processo de ensinagem nas aulas de 

Ciências/Biologia os movimentos realizados nem sempre são captados pelos docentes e alunos 

e as representações fogem aos anseios e aos objetivos da aula. Assim, ao analisar os escritos de 

Certeau (1994, p. 38), ele afirma que é preciso ter disponibilidade de escuta do cotidiano, o que 

é indissociável de uma abertura ao outro. Ver na realidade para além do que a rotina estampa 

sob nossos olhos e ouvir para além da monotonia ruidosa que nos torna surdos às microfissuras, 

invenções, táticas e diferenças.  

Desenvolver estratégias e táticas diferenciadas no ensino de Ciências/Biologia é tentar 

dar sentido nas artes de fazer dos professores e alunos, legitimando os saberes e valores que 

permeiam tais experiências no contexto escolar. Inventar o possível para ocupar um espaço de 

movimentação requer um olhar atento aos alunos e aos objetos de ensino das ciências naturais. 

Fica evidente que “o estudo de algumas táticas cotidianas presentes não deve, no entanto 

esquecer o horizonte de onde veem e, no outro extremo, nem o horizonte para onde poderia ir” 

(CERTEAU, 1994, p. 52).  

Por meio dessa pesquisa pretende-se inovar as estratégias das práticas de 

Ciências/Biologia, de forma a analisar as imagens de mundo nos espaços tempos do cotidiano 

                                                           
1 Centro Universitário São Camilo, Cacheiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. E-mail: lenedilem@yahoo.com.br.  
2 Centro Universitário São Camilo, Cacheiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. E-mail: cristinalenss@gmail.com. 
3 Centro Universitário São Camilo, Cacheiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. E-mail: tslopes11@gmail.com. 
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da sala de aula, laboratórios e aulas de educação ambiental. A proposta de interpretação de 

leitura de imagens no contexto escolar surgiu durante as práticas de biologia vivenciadas nos 

laboratórios de Zoologia, Anatomia e Botânica e nas aulas de campo em espaços próximos ao 

Centro Universitário São Camilo Espírito Santo. 

  

Leitura e interpretação de imagens nos laboratórios e em trilhas ecológicas 

 

As aulas nos laboratórios de Ciências/Biologia são previamente estruturadas para atender 

uma formalidade natural nos espaços disponíveis de uma instituição de ensino. Essas requerem 

planejamento com equipamentos adequados e substâncias no prazo de validade, como meio de 

se tornar os procedimentos efetivos, com resultados satisfatórios.  

Nessas aulas demonstrativas ou práticas, o professor apresenta e descreve os conteúdos 

pertinentes ao assunto trabalhado e convida os alunos a observar toda dinâmica ocorrida para 

além das descrições, com destaque ao objeto observado, relatando que as imagens são 

carregadas de significados e, que esses significados passam a despertar novas ideias a partir das 

observações realizadas. De acordo com Hall (1997, p. 23), o uso que fazemos das coisas, o que 

dizemos, pensamos e sentimos é que dar sentido aos objetos. 

Como representação do que está exposto, segue alguns momentos de práticas que foram 

exercitadas em espaços diferenciados durante o ensino de Ciências/Biologia para alunos formandos 

de Ciências Biológicas, com algumas indagações: De fato o que são imagens? O que elas 

representam no texto e ou nas práticas? Como relacioná-las aos momentos de aprendizagem? Quais 

reflexões importantes podem ser desenvolvidas a partir das interpretações realizadas?  

A partir desses e outros questionamentos, os discentes foram orientados a descrever as 

práticas realizadas e a buscarem na literatura novas metodologias de ensino. As vivências 

descritas foram desenvolvidas nos laboratórios de anatomia e de botânica da IES e durante as 

aulas de educação ambiental em trilhas ecológicas, onde deveriam seguir um roteiro 

previamente elaborado sob orientação do professor e ao mesmo tempo poderiam aprimorá-lo 

quando em contato com os ambientes naturais. 

Ao descrever a anatomia e morfologia das peças anatômicas os alunos ainda com certa 

dificuldade começaram a tecer comentários a respeito da textura, brilho da membrana sinovial, 

espaços virtuais entre uma juntura e outra, construindo e relacionando as ideias por meio de 

sinapses próprias desses momentos de aprendizagem. Percebe-se que em alguns momentos eles 

ainda não entendem a importância desse outro olhar das peças anatômicas, numa perspectiva 

diferente daquilo que eles aprenderam até então, ou seja, a exigência do uso da memória 

simplesmente, sem relacionar com a vida no cotidiano. (Tabela 1 e Figura 1) 

 

 Tema Espaço de Vivência  Material usado  Procedimento 

Junturas 

Anatômicas 

Anatômico 

seco 

Peças anatômicas de 

articulações e câmeras 

fotográficas. 

De posse de um roteiro prático os alunos 

fizeram as descrições das peças e a seguir 

classificaram-nas usando percepções outras 

além do que preconiza os livros didáticos. 

Tabela 1. Roteiro de apresentação da atividade prática. 
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Figura 1: Peças anatômicas utilizadas nas aulas práticas. Arquivo pessoal. 

 

Em outro momento, no laboratório de Botânica os alunos vivenciaram práticas num 

contexto experimental, em espaço tempo determinado ao observar o processo de condução da 

seiva por meio de líquido com coloração diferenciada percebendo a mudança na coloração 

natural das pétalas de uma flor branca (Tabela 2). Nesse sentido verifica-se que à medida que 

se inicia a mudança na coloração da flor, confirma-se a teoria da fisiologia vegetal, objeto de 

estudo, porém, desperta no estudante um olhar diferenciado das imagens coloridas que foram 

sendo produzidas. Assim, o professor está oportunizando momentos de discussões sobre o 

tempo, as transformações e ao mesmo tempo consegue instigar subjetivamente outras 

concepções e ideias para que seu aluno tire suas conclusões produzindo conhecimento.  

É importante salientar para os alunos que para a planta realizar fotossíntese, ela precisa 

de retirar água e sais minerais do solo, o que acontece por meio da raiz e este é transportado 

pelos vasos xilemáticos, e gás carbônico do ar atmosférico. Segundo Reis et al. (2006, p. 257) 

o fluxo de seiva xilemática apresenta uma correlação positiva e com a taxa de fotossíntese 

líquida, o que indica que as estratégias de manejo que propiciem a elevação no movimento de 

água das raízes para a parte aérea da planta propicia uma aumento na produtividade. Deste 

modo evidencia o fluxo de água pela planta. 

Os alunos adquiriram durante a aula prática uma visão mais contextualizada e realista, 

fato que nem sempre o professor consegue atingir durante as aulas teóricas. Percebe-se o 

interesse maior do aluno com o objeto de estudo trabalhado e, de maneira geral, a prática em 

laboratórios favorece a implantação de aulas com uso de metodologias lúdicas para que o 

interesse do aluno seja despertado de maneira mais intensa, de modo a propiciar a este um 

ambiente favorável à aprendizagem. 

  

Tema Espaço de Vivência Material usado Procedimento 

Condução de 

seiva em uma 

flor 

Laboratório de 

Botânica 

Flor branca, corante nas 

cores vermelho e amarelo 

De acordo com o roteiro preparado para a 

aula prática, os alunos colocaram as flores 

em água corada com anilina em tubos de 

ensaio. Os alunos foram orientados a 

registrar com máquina fotográfica todo o 

procedimento. 

Tabela 2. Roteiro de apresentação da atividade prática 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 2: Imagens das flores no momento em que foram colocadas na água corada (A e C) e 24 horas após início 

do experimento (B e D). Arquivo pessoal. 

 

Mudando para a outra estratégia de ensino e aprendizagem utilizada, a aulas de educação 

ambiental em uma trilha ecológica, os alunos puderam observar que a natureza precisa e clama 

por interpretações corretas, para tal, são necessárias estratégias educacionais. Menghini (2005, 

p. 16) remonta que entre as estratégias educacionais, estão àquelas interpretações relacionadas 

com os patrimônios históricos, museus e parques, onde certificamos que o público admira e 

agradece os recursos preservados. 

O processo de interpretar vem dimensionar a realidade do envolvido, uma ressignificação, 

um olhar diferenciado ao que é imprescindível a vida e ao belo, e que muitas vezes ao trilhar os 

caminhos em meio à natureza pode passar despercebido. Há uma compreensão de que a 

interpretação é uma atividade educativa, que aspira revelar os significados e as relações 

existentes no ambiente. 

Considerando que trilhar caminhos sempre constituiu parte da locomoção humana, 

atualmente, um novo olhar é voltado às trilhas praticadas pela humanidade ao longo dos séculos. 

Quando associadas às questões socioambientais, as trilhas constituem fontes de interpretação 

relevantes para que a humanidade possa sentir e entender melhor o ambiente no qual pertence. Neste 

contexto, a educação ambiental realizada em trilhas se apresenta como um diferencial, agregando 

valores e permitindo aos envolvidos compreender e interpretar a vida local e suas interações. Incutir 

nos discentes este entendimento faz com que os mesmos repensem suas atitudes e reflitam sobre os 

valores humanos atribuindo à natureza o futuro da humanidade (Figura 3). 

   

Tema Espaço de Vivência Material usado Procedimento 

Educação 

Ambiental 

Trilha Ecológica em 

Matilde-ES 

Ecossistema da região 

serrana do Espírito Santo. 

Com roteiro previamente organizado pelo 

professor os alunos foram orientados a 

observar a fauna e flora da região e ao 

mesmo tempo deveriam registrar por meio 

de câmeras as paisagens locais com ou não 

interferências humanas. 

Tabela 3. Roteiro de apresentação da atividade prática 
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Figura 3: Imagens registradas em diferentes trilhas percorridas na localidade de Matilde, município de Alfredo-

ES. Arquivo pessoal. 

 

De acordo com Silva; Vargas; Silva-Filho (2014, p. 24) os ambientes naturais capixabas 

são representados por ecossistemas distintos a distâncias curtas – montanhas, rios, praias e 

manguezais. Esses ambientes apresentam características marcantes com belezas naturais que 

encantam a todos que possuem o mínimo de sensibilidade às percepções variadas de cores e 

vida que brotam da água, das pedras e da terra. 

Segundo Silva (2009, p. 79), durante a aula de campo, o aluno tem oportunidade de 

problematizar os fenômenos observados e estabelecer hipóteses para a investigação científica, 

assim ele terá oportunidade de refletir sobre os fenômenos, fazer seus registros e associar as 

observações a partir das percepções e experimentações vivenciadas.  

 

Algumas considerações 

 

 As aulas práticas e o lúdico ajudam na construção do conhecimento conforme afirma 

Loureiro (2004, p. 25), o docente se apresenta como pedra fundamental, mediando à passagem 

do conteúdo para que se transforme em conhecimento. “A educação não muda o mundo, 

educação muda às pessoas e as pessoas somente em conjunto podem trazer mudanças”, 

conforme Paulo Freire (1982, p. 68). Assim, para que se adquira reverência ao ambiente à 

educação tem papel relevante. Vernier (2005 p. 67) atesta que nem as leis e nem as punições 

contra crimes ambientais obrigarão os cidadãos a respeitar o meio, se esse respeito espontâneo 

não for trabalhado por meio da educação. 

Tornou-se notório que com as dinâmicas aplicadas os alunos conheceram novas 

estratégias de ensino e ainda, foi despertado um novo olhar em relação ao processo de 

aprendizagem, aumentando a compreensão, a curiosidade e a sensibilidade quanto ao estudo da 

vida e das relações entre si.  
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PEDAGOGIA DO VÉU OU GESTO E SILÊNCIO COMO POSSIBILIDADE DE 

LEITURA 

 

Renata Ferreira da Silva1 

A cena 

 

Coloco um véu no meu rosto. Desejo seguir os sentimentos do corpo. Com o véu posto 

consigo ver, mas tudo tem uma espécie de névoa. O véu é uma fralda de algodão branco que 

cobre completamente meu rosto e é amarrada na parte de trás de minha cabeça com um nó. 

Com o véu posto, também está Fabio, o companheiro desta investigação. Improvisaremos um 

encontro a partir do seguinte roteiro: ver, reconhecer, cumprimentar, trocar, abraçar, gerar 

algum conflito, encontrar a paz e despedir. Experimento ser uma coisa, um corpo-coisa. É 

como se o véu me forçasse a sair de uma suposta consciência, de um pensamento sobre mim, 

sobre meu corpo para um pensamento do corpo. Acontece outra respiração, o tronco torna-se 

mais presente. Olhamo-nos. Percebemo-nos a distância. Espanto-me com meu encontro. 

Fomos vendo que movimentos com a cabeça e triangulações pareciam não funcionar para 

marcar este encontro. Sacudimos o corpo numa posição inspirada num símio. Assim 

investigamos uma aproximação e desaproximação de nossos corpos. Sacudíamos, apenas 

sacudíamos. É como se eu experimentasse o momento anterior a uma cena. Nosso cumprimento 

dá-se num balanço de braços. Meu braço e o braço dele queriam se tocar. Insistimos nessa 

busca. As costas das mãos se chocam. Encontramos uma pausa. A respiração é completamente 

presente e é quase tudo o que temos. É ela que nos conduz aos movimentos, é com ela que nos 

afetamos. Entramos num mundo expressivo, que não se ocupa de uma estética realista, no qual 

gestos cotidianos parecem não funcionar. Sacudimos novamente todo o corpo ocupando o 

espaço a nossa volta em deslocamentos. Vou indo por trás dele e subo, num salto nas suas 

costas agarrando-me ao seu corpo. Meus braços o abraçam por baixo de suas axilas. Seguro 

parte do meu peso com minhas mãos nos seus ombros. Meus joelhos seguram-me apertando 

meu corpo de forma firme junto aos seus quadris. Minha cabeça volta-se para frente, lado a 

lado com a sua. Ele sustenta nosso peso com uma base firme e joelhos semi-flexionados. 

Respiramos uma longa pausa ali, um sob o outro. Não parece que desenhamos gestos aqui, 

não parece que somos indivíduos. É como se fossemos cada um de nós toda a humanidade. 

Experimento outra percepção de tempo, estado interno e jogo. Salto para trás. Sacudimos. Ele 

propõe subir nas minhas costas. Estabelecemos um conflito. Deslocamo-nos pelo espaço. 

Nossas nádegas se tocam. Pausa. Movimentos lentos de vai e vem. Encontramos a paz na 

respiração e na aceitação de que a subida à minhas costas não seria possível. Respiramos e 

nos despedimos caminhando em direções opostas. Eu queria ficar mais com o véu. De alguma 

forma estar sem rosto me libertava e me tornava instinto. 

 

O estudo  

 

Como é possível que um pano traga tanta vida? O gesto representa mais que a palavra? 

Cansado de atores declamadores de texto foi Jacques Copeau quem parece ter começado, na 

tradição do teatro francês, a cobrir o rosto de atores e atrizes com um lenço. O lenço foi o ponto 

inicial para a disciplina da máscara, conhecida como máscara neutra, com a qual se ocupou em 

neutralizar voz e rosto. Não sei se aqui, com a máscara posta, é preciso desenvolver outras 

                                                           
1 UFT – Universidade Federal do Tocantins. E-mail: ferreirare@hotmail.com. 

mailto:ferreirare@hotmail.com
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possibilidades de expressão ou recuperar aquele estado da criança – não falante – infante no 

qual a vida é a descoberta sincera do mundo. 

 
Ao cobrir o rosto e desnudar o corpo, Copeau propunha, em suas aulas de 

máscara, que o ator se desprendesse do naturalismo do corpo cotidiano e se abrisse 

para outra dimensão, a das metáforas [...] um corpo que não precisava ser, 

necessariamente, um corpo cotidiano, mas poderia corporificar uma sensação, 

uma ideia, ou até mesmo representar outro objeto (LOUIS, 2014, p. 34). 

 

Então, diante disso, a máscara fica preciosa, desperta a metáfora pelo gesto e não pela 

palavra. Estamos abertos ao mundo, à modificação e à transformação. Isto me dá uma sensação 

de intimidade com o mundo. Sobre a máscara, Copeau observa em 13 de fevereiro de 1922: 

 
Com a máscara, sentimos subitamente uma força e uma segurança totalmente 

desconhecidas. Tendo o rosto oculto, recobra-se confiança e ousa-se o que 

nunca se ousaria com o rosto descoberto. A máscara impõe uma grande força 

e amplitude em cada movimento, exige movimentos completos e 

desenvolvidos até o fim, que tenham o mesmo caráter ponderado, regrado e 

forte, o mesmo estilo que a própria máscara. A máscara dá uma grande 

estabilidade e um sentimento forte de medida [...]É assim que expressamos 

com a máscara de um modo muito mais legível e impressionante sentimentos 

que se tem o hábito de expressar pelo jogo do rosto” (COPEAU apud 

Machoski, 2000, s/n).  

 

O que pode um corpo quando tem o rosto coberto? Talvez uma máscara seja o transporte 

para uma experiência – limite, uma passagem de um estado ao outro, [...] “a resposta que 

encontra o homem quando decidiu se pôr radicalmente em questão” (BLANCHOT, 2007, p. 

185) e abre-se ao desconhecido, ao que está fora de tudo. Quando se coloca em jogo e acessa 

um estado de metamorfose experimenta o acontecimento da ação. 

Sim. Quando colocamos uma máscara no rosto, adquirimos as consequências da 

expressão dada pela máscara. Não. Eu estou mentindo aqui, pois a máscara sobre a qual escrevo 

não tem expressão alguma, é neutra, inexpressiva. Suponho que esta experiência force a 

expressão de si. Podemos, pela imaginação, dilatar o que já está dado de uma forma nova, 

singular e extra cotidiana. Esconder o rosto e expressar as nuances de um encontro, ou 

corporificar uma ideia, uma sensação, um objeto. Não dá para pensar, racionalizar e então atuar. 

É preciso ser ator e criador ao mesmo tempo, é preciso pensar em movimento de forma a perder-

se. Segundo Pavis (2011) “Escondendo-se o rosto, renuncia-se voluntariamente a expressão 

psicológica [...] o ator é obrigado a compensar essa perda de sentido e esta falta de identificação 

por um dispêndio corporal considerável” (PAVIS, 2011, p. 234). Talvez este dispêndio seja 

uma desfiguração, uma desumanização que constrói ficções de si.  

O véu, e não a máscara, parece ter sido retomado por Ettiénne Decroux. Pelo fato de ele 

ter criado toda uma nova linguagem para composição de partituras de ações, o rosto, muitas 

vezes, está coberto com um véu nas improvisações desenvolvidas por ele, a expressão é focada 

nos movimentos do tronco. Tomando a noção de corpo como tronco e, como resultado, a coluna 

vertebral como base de trabalho do movimento do ator, Decroux [...] “propõe a neutralidade do 

rosto por meio do uso de um véu, o que hoje compreenderíamos como pertencente à linguagem 

do trabalho de preparação do ator através da máscara neutra” (BRAGA, 2013, p. 151). Em uma 

de suas palestras Decroux faz menção ao véu, um fragmento descrito por Otávio Burnier me 

chama a atenção. Decroux traz como exemplo a diferença entre pedir a um ator a expressão de 
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alegria com o rosto livre e coberto [...] [ela fazia uma grande máscara de alegria com o rosto], 

mas se eu cobrir o rosto com um pano, ou com uma máscara neutra, e amarrar seus braços para 

trás e lhe pedir que me expresse agora a alegria, ele precisará de anos de estudo (BURNIER, 

2013, p. 61)! 

O sentido era justamente a busca expressiva deste corpo, outra sensibilidade. A 

correspondência imediata deste exercício é com o trabalho vivido por Decroux na Escola de 

Jacques Copeau, o Vieux-Colombier.  

 
[...] O uso da “máscara nobre” pelos estudantes de teatro nesta escola visava 

sustentar uma pedagogia que compreendia o trabalho com o silêncio e o estudo 

do movimento cênico, em modos de isolamento das partes corporais, como 

condições imprescindíveis ao trabalho do atuante [...] (BRAGA, 2011, pág 4). 

 

Braga (2011) enfatiza que Decroux não buscou recursos de modificação da 

expressividade humana por meio do uso de objetos que mascarasse seu corpo, ou mesmo o uso 

de outro tipo de recurso externo. “O que poderia ser considerado procedimento nesta direção, 

foi usar somente um tecido para cobrir seu rosto, uma espécie de véu, realizando esta 

experiência ao longo de vários anos” (BRAGA, 2011, p. 4).  

No teatro, podemos pensar que o texto do/a ator/atriz é composto de suas ações físicas e 

vocais. Sua técnica corpórea constitui sua língua, uma linguagem-corpo, um pensar em 

movimento, em ação. Decroux, por exemplo, entendia que a ação nasce da coluna vertebral. Há 

uma clara diferença aí entre os movimentos e gestos que nascem dos braços e das mãos em 

relação às ações que nascem da coluna, o grande centro de expressão do corpo, e ecoam nas 

mãos e nos braços, as terminações e prolongamentos do corpo.  

 
[...] Ce que j`appelle le tronc, cèst tout le corps, y compris les bras et les jambés... 

pourvu que ces bras et ces jambés ne se meuvement qu`à l`appel du tronc et 

prolongeant as ligne de force[...]S`il y a émotion le mouvement part du tronc e 

retentit dans le bras plus ou moins. Sìl n`y a qu`explication d`intelligence purê, 

dépourvue d`affectivité, le mouvement peut partir des bras pour ne trasnporter 

que les bras ou entraîner le tronc (DECROUX, 1963, p. 60-61)2. 

 

Burnier (2009) insiste que para Decroux a ação parte do tronco, do eixo central do corpo. 

Em relação ao gesto a diferença seria que este nasce da periferia do corpo e não da parte interna. 

Expressões faciais, movimentos de mãos e pés que não tem origem na coluna vertebral 

configuram-se como gestos, não ações físicas. Mas, isto não significa dizer que, um gesto 

periférico não possa se tornar uma ação física, para isto ele deve ser um prolongamento de um 

impulso localizado na coluna vertebral.  

Toda e qualquer atividade física que possa ser realizada por um ser humano não é, 

necessariamente, ação física. Neste momento digito um texto no computador. Paro, releio partes 

de um livro, mexo num caderno de anotações, volto a digitar. Tudo isto são apenas atividades. 

Mas, se realizo estas atividades de maneira mais sólida, com certa intenção e atenção, de forma 

que estas atividades me sirvam de algo numa cena e partam do eixo central do meu corpo, elas 

podem se tornar ações físicas. Uma ação física, para um/a ator/atriz, está longe de ser uma 

                                                           
2 [...] O que chamo de tronco, é todo o corpo, compreendendo os braços e as pernas [...] contanto que esses braços 

e pernas se movam somente ao chamado do tronco e prolongando sua linha de força [...]. Se tem emoção o 

movimento parte do tronco e ecoa mais ou menos nos braços. Se só tem explicação da inteligência pura, desprovida 

da afetividade, o movimento pode partir dos braços para transportar somente os braços ou levar o tronco. Tradução: 

Luís Otávio Burnier (2009). 
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atividade qualquer ou grandes movimentos. As ações podem inclusive serem pequenas, o 

importante é que vivas e orgânicas, resultado de todo um engajamento da pessoa. A ação física 

pode, portanto, ser considerada como a menor partícula viva do texto do ator. 

 

 “O fato é que sua poesia estará sempre em como ele faz, modela, articula, dá 

forma às suas intenções, a seus impulsos interiores ou, ainda, em como esses 

impulsos e intenções tomam corpo e forma, em como se articulam 

transformando-se em ações físicas” (BURNIER, 2009, p. 35-36). 

 

Suspeito que o corpo atualiza nossos pensamentos. E que pensar-improvisar é justamente 

criar o novo. Decroux parece criar um percurso para que retomemos a força inventiva do nosso 

corpo. Encontro uma hierarquia dos órgão de expressão [...] la hiérarchie des oreganes 

d`expression est suivant; le corps d`abord, bras et mains ensuit, enfin, visage. D`où vient ma 

prèferérence pour le corps? Voici: les organes d`expression du corps sont grands et ceux du 

visage sont petits. Le corps est lourd et les bras sont légere (DECROUX, 1963, p. 89)3.  

Parece que minhas intuições se tornam mais claras ao esconder o rosto aqui neste estudo. 

A mim está acontecendo de encontrar uma pedagogia do véu. Como pode uma restrição trazer 

tanta descoberta e liberdade? É como acordar no corpo, esvaziar seus sentidos dados por 

movimentos cotidianos e expressões periféricas. Mas o rosto não tem têm nem bem nem mal, 

talvez tenha um excesso de confiança. Estamos a esconder o rosto com Ettiénne Decroux para 

achar outras coisas. 

 
Je ne vois pasque le visage ait d`aussi exaltantes conditions de victoire. Il est 

établi d`une part, que muscle facial et bras peuvent pour suivre ou s`arrêter où 

il le fautsans effort ni risque ; dàutre part, que la masse du corps n`en peut 

faire autant quàvec effort et risque. Ceci connu, à qui faut-il confier la Tâche 

d`accompagner lèsprit ? Sera-ce au gros du corps ou visage et bras ? J`ai 

prouvé que visage et bras sont les plus aprtes à cette fonction. C`est justement 

pourquoi il ne faut pas la leur confier » (DECROUX, 1963, p. 101).4 

 

 O véu torna-se uma condição de trabalho do corpo, uma condição excitante e severa. 

Talvez esse tenha sido um esforço de vida: para compreender meu corpo, o meu sentimento, 

escondi meu rosto.  

 Retomo Jacques Lecoq (2010), para quem a máscara neutra, e não o véu tornou-se o 

ponto central da pedagogia. Ao colocar a máscara neutra se pode experimentar a sensação física 

da calma, o estado de neutralidade que precede a ação e receptividade ao que nos cerca. Sei que 

não somos, neste momento, um personagem, mas acho que também não somos um eu 

sedentário, egoísta O rosto desaparece para o corpo aparecer, e com ele as linhas de força do 

mundo inteiro. Às vezes custo um pouco a compreender o que estou vendo aqui com a máscara, 

é algo sutil: a presença de um sujeito que descobre o mundo. “Ela o coloca em estado de 

descoberta, de abertura, de disponibilidade para receber, permitindo que ele olhe, ouça, sinta, 

                                                           
3 “[...] a hierarquia dos órgãos de expressão é a seguinte: primeiro o corpo, depois braços e mãos, por fim o rosto. 

De onde vem a minha preferência pelo corpo? Aqui está: os órgãos de expressão do corpo são grandes e os do 

rosto são pequenos. O corpo é pesado e os braços são leves. Tradução José Ronaldo Faleiro (Inédito). 
4 “Não vejo que o rosto tenha tão exaltantes condições de vitória. Por um lado, está estabelecido que músculo 

facial e braços podem continuar ou parar onde for preciso sem esforço nem risco; por outro lado, que a massa do 

corpo só pode fazer isso com esforço e risco. Isso posto, a quem deveremos confiar a tarefa de acompanhar 

o espírito? Ao grosso do corpo ou ao rosto e aos braços? Provei que rosto e braços são os mais aptos para essa 

função. É justamente por isso que não devemos confiá-la a eles” Tradução: José Ronaldo Faleiro (Inédito). 
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toque coisas elementares no frescor de uma primeira vez” (LECOQ, 2010, p. 71). Pois não é 

que estamos reconhecendo a vida por meio do corpo!  

Com Jacques Lecoq descobrimos temas pedagógicos para as improvisações com a 

máscara como “o despertar pela primeira vez” e o “dar adeus ao navio” de forma a pesquisar 

as dinâmicas dessas situações, suas estruturas. Esses temas avançam para ”A viagem 

Elemental”, uma viagem pela natureza que “predispõe ao grande trabalho com as 

identificações” (LECOQ, 2010, p. 76). Experimentar-se mata, vento, água... Subir a montanha 

e ser a montanha; isto é, pertencer à vida. Desta predisposição, Lecoq, como que nos conduzisse 

pela mão, nos propõe a identificação com os elementos da natureza de forma a nos 

aproximarmos das dinâmicas da água, do fogo, da terra e do ar para então passarmos as 

diferentes matérias como papel, madeira, líquidos e metais. Não temos talvez um 

aproveitamento imediato destas improvisações, mas expandimos nossas referencias “Sentimos 

as nuances que existem de uma matéria à outra e, até mesmo, dentro de uma matéria” (LECOQ, 

2010, p. 79). Assim, andando devagar, experimentando uma pertença à poesia do mundo, a 

máscara desaparece. Então, todo nosso trabalho é fazê-la desaparecer para aparecer, por meio 

do corpo, a poesia do mundo com todas as suas sutilezas. A máscara, justamente, desmascara 

um sonho, aquele da união com o mundo. E, então, só depois, transferimos tudo isso para 

interpretar a natureza humana. 

Parece que este estudo se tornou mais humano ao esconder o rosto. Mas o que haveria 

para além do humano? Sinto uma incerteza: por detrás da máscara há um rosto, mas, por detrás 

de um rosto talvez haja outra máscara. Sinto-me num baile de máscaras, no qual eu tenho 

infinitas máscaras. No poema “ A esfera da produção de si mesmo do Wally Salomão encontro 

este rosto, [...] meu rosto me tornar uma escala crescente milesimal centesimal decimal inteira 

a face dum baile de máscaras reais vir a ser este fictionário5 [..]. A máscara me deixou desfeita 

e a sensação que me vem é de que a máscara trabalha quando nos desfaz. Tem uma trabalho aí 

de desconstrução que me faz pensar no que diz Valéry (2006, p. 35) “A educação profunda 

consiste em desfazer-se da educação primeira”. Uma educação, seja ela da máscara ou do véu 

provoca recursar o que somos para ser o que se é. É sempre um exercício de esvaziar. O que 

importa é esta experiência de mascarar, da aparência. O que haveria para além desta? Não sei, 

não sei. A coisa nunca pode ser tocada. 

 

(silêncio) 

 

Para Jacques Lecoq há duas formas de sair do silencio: a ação ou a palavra. Ele nos pede 

que silenciemos para melhor compreender o “debaixo das palavras”. Para tanto, observa as 

relações humanas, as zonas silenciosas que aparecem “antes e depois da palavra”.  

 
Antes, ainda não falamos, encontramos um estado de pudor que permite a 

palavra nascer do silêncio, a ser mais forte, portanto, evitando o discurso, o 

explicativo. O trabalho sobre a natureza humana, nessas situações silenciosas, 

permite encontrar os momentos em que a palavra ainda não existe. O outro 

silêncio é o depois, quando não há mais nada a dizer. Este nos interessa menos! 

(LECOQ, 2010, p. 60). 

 

                                                           
5 Disponível em: <http://depressaporfavoretarde.blogspot.com.br/2009/10/texto-na-esfera-da-producao-de-si-

mesmo.html>. Acesso em: 28 de Novembro de 2015.  

http://depressaporfavoretarde.blogspot.com.br/2009/10/texto-na-esfera-da-producao-de-si-mesmo.html
http://depressaporfavoretarde.blogspot.com.br/2009/10/texto-na-esfera-da-producao-de-si-mesmo.html
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Menos interessados em sair do silêncio do que potencializar sua força, muitos pedagogos 

encenadores do século XX partiram do silêncio para uma redescoberta do teatro. A força do 

silêncio, num primeiro momento recai sobre a negação da palavra. Neste sentido, De Marine 

(2000, p. 2) se pergunta: “Mas que resta, no teatro, se marginalizamos, ou até excluímos, a 

palavra, o texto”?  

 

(silêncio) 

 

Quando as palavras morrem os gestos sobrevivem? Retomo a leitura6 do conto Os 

Gestos de Osman Lins na qual o velho André, protagonista da história, se diz para sempre 

exilado, pois perdeu a voz. “Esquecer todas as palavras. Resignar-se ao silêncio” (LINS, 1975, 

p. 12). Não sei como é isto para você, mas para mim, cada vez mais, a literatura dá forma e jogo 

aos conceitos.  

De marines (2000, p. 02) insiste que “Resta substancialmente o corpo do ator, com os 

seus gestos, os seus movimentos, a sua imobilidade” quando subtraímos a palavra, é essa ruína 

que encontramos nas experiências pedagógicas do teatro no século XX quando pesquisadores 

como Jacques Lecoq intensificaram suas pesquisas em torno da “crítica da palavra, 

reteatralização do teatro e redescoberta do corpo do ator” (Idem).  

Proponho seguir alguns instantes de André, perceber sua febril impaciência e agitação 

diante de sua aparente ruína. “Sua voz estava morta. Quando pereciam os olhos? Quando seria 

a morte da memória?” (Idem, p. 15-16) No conto, sua filha mais nova, Lise, lhe traz uma folha 

de papel com o alfabeto para que indicasse as letras dos nomes que procurava dizer. André 

decide não escrever “Eu pensava nos gestos. Em não falar, não escrever. Gesticular, apenas. Eu 

pensava nos gestos.” (Idem, p. 18) O que resta? O protagonista revela: “Só os gestos, pobres 

gestos...” (Idem, p. 11) A percepção da sobrevivência do gesto, por parte de André, parece 

aludir num primeiro momento que resta quase nada, que os gestos não são capazes de exprimir 

muita coisa, atestando assim a pobreza dos mesmos. Mas o que desejo assinalar é a afecção que 

sofre André no decorrer do conto, sua “iluminação” ao perceber o gesto do outro, no caso, o de 

sua outra filha Mariana. André vê no gesto da filha seu próprio gesto, vê que o gesto fala tanto 

ou mais que as palavras e valora sua ruína. 

 
O velho André abriu os olhos. Mariana estava de costas para a janela, os 

cotovelos no peitoril e as mãos cruzadas sobre o ventre. Por trás dela na linha 

exterior das fasquias, cintilavam gotas de água; cresciam trêmulas, 

deslizavam, uniam-se, caíam. Uma claridade opalina subia do pescoço, tocava 

o queixo da moça, banhava sua face direita e extinguia-se na penugem da 

fonte. O resto das feições, mal se percebia; mas era evidente que algo se 

anunciava, um evento único, secreto – e ele conteve a respiração. A parte do 

colo sobre que incidia a luz pálida fremiu, palpitou, os lábios se entreabriram, 

estremeceram as narinas. Soprou um vento forte, que agitou seus cabelos e 

precipitou o tombar das gotas de água. Ela moveu a cabeça em direção à luz, 

lenta, com um suspiro ansioso. O rosto era belo e se renovava, como um ser 

adormecido que enriquecesse no deslumbramento de um sonho. O pai não se 

enganara, aquele era um momento único, ele cruzava um limite: quando se 

afastasse, os últimos gestos da infância estariam mortos. É inexprimível – 

pensou. E que não o é? Meus gestos de hoje talvez não sejam menos 

                                                           
6 Para aprofundar este Estudo acesse o artigo publicado por mim na Revista Eletrônica de Literatura O Guari 

intitulado: A nova semana: Gesto, aula e interrupção no link: <http://oguari.blogspot.com.br/2013/05/a-nova-

semana-aula-gesto-e-interrupcao.html>. 

http://oguari.blogspot.com.br/2013/05/a-nova-semana-aula-gesto-e-interrupcao.html
http://oguari.blogspot.com.br/2013/05/a-nova-semana-aula-gesto-e-interrupcao.html
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expressivos que minhas palavras de antes. Fechou os olhos, para conservar 

durante o maior tempo possível aquela visão. Quando tornou a abri-los, 

Mariana se fôra, a chuva passara e ele viu que estivera dormindo, sem haver 

sonhado (LINS, 1975, p. 20-21). 

 

Passado o desespero de encarar a subtração da palavra como proibição, passo a ampliar 

nossa capacidade de escuta, a perceber possibilidades de respostas na cena não menos 

expressivas dadas ora por uma mobilidade, ora por uma imobilidade. Se para Lecoq (1987b) é 

“o silêncio que dá vida a olhares nunca vistos, a gestos ainda não ousados”, para mim é o que 

dá vida ao teatro, é o que torna possível a capacidade de escuta e jogo. Eu estou aprendendo a 

ser mais silenciosa. Isto não significa, para nada, um rancor. Significa perceber uma força, pois 

[...] Tudo é eminente; para que um braço que se ergue tenha um sentido, nós o esperamos no 

silêncio da expectativa, que dá ao ato que se segue todo seu valor; assim, a palavra é esperada 

como necessária ao encontro (Idem). 

Sim, podemos falar. A intenção deste silêncio é ampliar possibilidades expressivas dando 

condições de transformar atores e atrizes em criadores. Não tratamos aqui de uma oposição à 

fala [...] Não há conflito entre a palavra e o silêncio; o silêncio dá à palavra sua profundidade. 

Um discurso que ignorasse a qualidade do silêncio não passaria de verborragia (Ibidem). Então 

falamos de uma redescoberta de um corpo, de um ator e de uma atriz que não se resumem a 

uma interpretação (muitas vezes cabotina neste período) de um texto. Então a que se refere nos 

inícios do século XX esta redescoberta do corpo pelo teatro?  

Para De marines (2000) “tratava-se da intenção de subtrair o ator da tirania do texto, do papel 

escrito, para pô-lo nas condições de expressar-se e talvez de criar autonomamente, além do texto, 

até sem o texto” (DE MARINES, 2000, p. 4). Esta passagem da interpretação que executa um texto 

à expressão e criação da cena teatral passa por uma experiência física de utilizar todos os meios 

físicos com poesia e precisão; ao mesmo tempo em que passa por uma redescoberta singela: 

estamos em cena com nosso corpo. Esta passagem pede silêncio, como divaga Mallarmé, “uma 

silêncio ainda, condição e delícia da leitura” (MALLARMÉ, 2010, p. 130).  

 

(silêncio) 

 

Percebemos dois fatos cênicos: presença física do ator e um corpo humano como meio de 

expressão artística fundamental e autônoma em relação à palavra. De marines (2000) nos ajuda 

ainda a compreender a presença da Educação Física7 neste período, analisando os percursos 

formativos das escolas do inicio do séc. XX, a exemplo a Escola do Vieux - Colombier (1921-

1924) de Jacques Copeau8 na qual “os exemplos propostos ao aspirante à ator geralmente não 

provêm dos campos da arte ou da cultura, mas do esporte e do trabalho manual: o atleta, o 

lutador, o artesão, o operário são apontados como modelos na qualidade de especialistas do 

gesto preciso, econômico, essencial, mestres da ação física” (DE MARINES, 2000, p. 9). 

 Recuperando nosso percurso, do silêncio à redescoberta do corpo percebemos a explosão 

da educação corporal como base de formação para atores e atrizes bem como a ideia de um 

treinamento constante como aspecto constitutivo da expressão teatral. É preciso manter-se em 

                                                           
7 De acordo com Lecoq (1987a) o teatro reflete os acontecimentos do seu tempo, tempo em que se redescobre “o 

gesto natural, liberado das restrições morais em que a religião cristã o prendera”, tempo em que “ o corpo aparece 

em sua nudez com os exercícios nos estádios e ao ar livre, deixando, pouco a pouco, um modo de vestir que o 

sufocava”. Assim como a dança “rejeita os códigos estratificados da dança clássica e recupera uma expressividade 

natural” o teatro recupera a expressividade do corpo (LECOQ, 1987a, p. 1). 
8 E quanto a Copeau, bastará lembrar por ora que foi exatamente a educação física, segundo o assim chamado “método 

natural” do tenente Hébert, que constituiu a base do percurso formativo dos alunos (DE MARINES, 2000, p. 8-9).  



PEDAGOGIA DO VÉU OU GESTO E SILÊNCIO COMO POSSIBILIDADE DE LEITURA 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1380-1388, SET.DEZ.2016 1387 

exercício seja ele num laboratório, numa escola ou num estúdio para liberar-se de todos os 

automatismos e condicionamentos de uma interpretação cabotina e, consequentemente, 

aprender a “expressar-se por si só, sem palavras, ou, pelo menos, com palavras suas” (DE 

MARINES, 2000, p. 11). Não há receitas prontas aqui sobre como uma interpretação deve 

acontecer. Não há também uma dicotomia entre um teatro do gesto ligado ao corpo e um teatro 

da palavra ligado à mente. Não há nenhuma condenação ou rancor a palavra. Há pesquisa, 

paixão e descobertas da arte teatral como um ato inteiro de corpo-mente, como leitura e escrita 

no mundo. 
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LEITURA LITERÁRIA E CURRÍCULO ESCOLAR: DESDOBRAMENTOS E 

(IM)POSSIBILIDADES 

 

Rogério Bernardo da Silva1 

 

Nesse cenário, considera-se a premência de 

 ressignificar relações entre Pedagogia e Arte. 

Maria Zilda da Cunha 

 

Os livros de literatura infantil e de literatura juvenil têm sua existência ligada intimamente à 

escola. O fato desse espaço congregar crianças e jovens, o fato de existirem propósitos para o ensino 

e o fato desses propósitos materializarem-se concretamente por meio do currículo escolar 

consolidam essa relação. Entretanto, cabe pensar: Essa literatura existe de forma consolidada nos 

espaços culturais de leitura e foi, por força dos propósitos, trazida à escola; ou em que medida essa 

literatura é produzida para a escola, a fim de atender suas demandas e necessidades? O exame dessa 

questão permite desnudar a estreita relação entre currículo escolar e literatura para crianças e jovens. 

Nesse sentido, este texto tem como propósito verificar como a manifestação de elementos temáticos 

ligados ao currículo escolar, no âmbito das produções literárias para crianças e jovens, tende a 

romper o efeito estético e a dirimir a leitura preponderantemente literária. 

Para o início dessa análise, é importante que se recupere a especificidade da literatura e 

sua finalidade. “A função do poeta é a de arejar a linguagem; evitar lugares comuns; não deixar 

as palavras se petrificarem; inventar para elas novos relacionamentos; desenvolver em cada um 

de nós o senso lúdico” (ALBUQUERQUE Jr, 2007, 86). Essas características, propostas por 

Durval Albuquerque se constrói a partir de uma mirada sobre a obra de Manoel de Barros, o 

poeta das coisas pequenas (os ciscos), insignificantes e das memórias inventadas.  

Para que a obra literária apresente essas especificidades, é necessário que seja constituída 

de forma equilibrada e articulada, de modo que nenhuma de suas faces atue exageradamente 

sobre o leitor.  

Antonio Candido ressalta o papel humanizador da literatura e atribui à complexidade de 

sua constituição a preponderância na execução desse papel. Em seguida, apresenta as três faces 

da literatura. A primeira delas refere-se ao fato de que a literatura é capaz de construir objetos 

autônomos como estrutura e significado. Segundo o autor, ao elaborar uma estrutura literária o 

que se evidencia é um modelo de coerência que é instituído pela força da palavra organizada. 

Nesse sentido, “o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa 

mais capazes de ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e em consequência, mais capazes 

de organizar a visão que temos do mundo” (CANDIDO, 1995, p. 245). O fato de a produção 

literária dispor as palavras em um todo organizado é entendido pelo autor como o primeiro nível 

de humanização e de fruição da literatura. Cabe ressaltar que, nesse nível, o âmbito da atuação 

dessa estrutura articulada raramente é consciente. 

A segunda face relaciona-se ao fato de a literatura ser uma forma de expressão, manifestar 

emoções e visões de mundo, de grupos e de indivíduos. Esta face está intimamente ligada à 

primeira por uma relação de dependência. Segundo o autor, as palavras organizadas comunicam 

sempre alguma coisa que nos toca por que obedecem a certa ordem estrutural, assim, o efeito 

da obra é resultado dessa “fusão inextrincável da mensagem com sua organização”. Assim, 

pressupõe-se em toda obra literária a superação do caos graças ao arranjo coerente e especial 

do texto, configurando uma “proposta de sentido” (CANDIDO, 1995, 246). Até aqui, estamos 

                                                           
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: robernar.doc@gmail.com.br. 
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diante de uma forma de conhecimento que está latente na literatura em função da articulação 

dessas duas faces. Não, há ainda, intencionalidade utilitarista, são somente conhecimentos 

latentes, próprios do fazer essencialmente literário.  

A terceira face revela-se a partir da ideia de que a literatura é uma forma de conhecimento. 

Diferentemente da segunda, agora se trata de um conhecimento dotado de intencionalidade, 

“planejados pelo autor e conscientemente assimilados pelo receptor” (CANDIDO, 1995, 249). 

Imagina-se, com certa frequência, que a literatura atua sobre os sujeitos em função dessa 

terceira face, “pois transmite uma espécie de conhecimento, que resulta em aprendizado como 

se ela fosse um tipo de instrução. Mas não é assim. O efeito das produções literárias é devido à 

atuação simultânea dos três aspectos.” (CANDIDO, 1995, 245) 

 

 

Figura 01: Representação gráfica. Equilíbrio necessário entre as faces da leitura literária. Arquivo pessoal. 

 

É, portanto, pela crença de que terceira face é a que mais traz impactos à vida dos leitores que 

as questões curriculares emergem de forma decisiva. Ora, se a literatura possui essa potência de 

coordenar estética e conteúdo temático, por que não intensificar ainda mais essa disposição do texto 

literário? É nessa perspectiva que pensam muitos autores, muitas editoras e, infelizmente, muitas 

escolas. Entretanto, ignoram o que Antonio Candido aponta de forma tão definitiva: Os saberes 

estão presentes, de forma diferente, em todas as faces, mas é o equilíbrio entre elas que permite uma 

experiência humanizadora, culturalmente significativa e literária. 

Se, como propõe Tomás Tadeu da Silva, o currículo está no centro da relação educativa, 

“corporifica os nexos entre saber, poder e identidade; se o currículo tem posição estratégica nas 

reformas educacionais, pois é por meio dele que os grupos dominantes expressam, sua visão de 

mundo, seu projeto social, sua verdade”, (SILVA, 1999, 78) percebe-se essa dinâmica de maneira 

altamente frutífera para abordagens utilitárias e excessivamente pedagógicas do texto literário. 

As Diretrizes Curriculares sejam elas do Ensino Fundamental, da Educação Infantil ou 

das questões étnico-raciais materializam os preceitos temáticos que, fatalmente, comporão as 

obras de literatura. Essa literatura, cujo destino é o imaginário de crianças e jovens, feita dessa 

forma, comprometida com os discursos oficiais expressos nas Leis e nas diretrizes curriculares, 

traz o pior, a lógica da obtenção de resultados, inclusive para o texto literário que tem lugar na 
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escola. Despreza, portanto, o desafio da diferença, pois, sem ser produzida no âmbito das 

relações sociais, passa a assumir valor mercadológico. Configura-se, lamentavelmente, como 

um discurso, segundo Tomaz Tadeu, Prêt-à-porter, sem exercer a função primeira dos poetas, 

arejar a linguagem e, para esse público específico, sem arejar o pensamento e a imaginação para 

que se promova a construção do novo, de um devir.  

Esse estado de coisas se confirma quando observamos o Programa Nacional da Biblioteca 

na Escola, o PNBE, do Governo Federal. Embora o senso comum privilegie a ideia de que a 

presença de livros na escola é sempre louvável, a reflexão acerca disso é necessária. A compra 

do livro não é feita da mesma forma como faz um consumidor comum. As escolas não são 

levadas às livrarias para a escolha das obras literárias que mais lhe interessem, cuja leitura se 

configura como um desejo, uma vontade, uma necessidade. Não há escolha, as escolas recebem 

um “prato feito2", supostamente adequado ao público e ao contexto no qual a escola está 

inserida. A compra ocorre por meio da publicação dos editais, que ditam temas, formatos, 

conteúdos e linguagens que devem ser utilizadas na produção do livro. Ou seja, trata-se de uma 

demanda, de uma encomenda.  

Alain Choppin, ao nos apresentar o estado da arte da história dos livros e das edições 

didáticas, propõe a ideia de que, assim como a bandeira e a moeda de um país, o livro didático 

também tende a se configurar como uma marca na construção da identidade nacional. Essa, 

para o autor, é a função ideológica e cultural do livro didático. Apesar de a construção do 

Sistema Literária Brasileiro, como aponta Antônio Cândido3, ter contribuído para a construção 

da identidade nacional, a pulsão expressiva da produção do texto ocorria, diferentemente, em 

função das dinâmicas culturais inseridas nas relações sociais. O elemento impulsionador das 

criações ainda não era a indústria cultural, tampouco a lógica do mercado destinado às massas. 

Embora o PNBE tenha como objeto a literatura, vale considerar as contradições esboçadas por 

Tomaz Tadeu, segundo as quais a sociedade avança em termos de tecnologia e de ciência, mas 

ampliam-se as desigualdades. Assim, na busca pela identidade hegemônica do sujeito 

otimizador, temos doxas triunfantes. Ou seja, a ideia de Choppin suscita uma nova hipótese, a 

de que grande parte da “literatura” que chega à escola, embora não seja exatamente simbólica 

como uma bandeira, exerça a função, por meio de seu discurso embevecido de marcas do 

currículo, de produtora de identidades nacionais e de consensos fabricados. 

David Hamilton discute alguns lugares-comuns da escolarização que precisam ser postos 

na linha de frente da análise educacional, pois muitos estão cristalizados, petrificados. Diante 

do exposto, propõe-se reflexões que analisem as sedimentadas ideias de letramento literário, 

prazer da leitura e de ensino de literatura. Sim, exatamente elas. Quando se entende o letramento 

literário como a apropriação, pelo estudante, de estratégias de leitura da literatura acessada pelas 

vias que apontamos há pouco; quando se entende que o professor é o principal agente do 

processo de letramento literário, mesmo diante de sua parca formação e, muitas vezes, de sua 

aversão pela leitura; quando se considera a aprendizagem da leitura necessita, exclusivamente, 

do prazer para se efetivar, mesmo considerando que nas leituras mais complexas o deleite não 

se encontra na superfície do texto, mas é obtido pelo árduo mergulho no tecido textual e não 

efusivamente por meio de estratégias discursivas ligadas às demandas curriculares; se 

                                                           
2 Metáfora utilizada por Ana Mesquita para ser referir às listas de livros padronizadas, para todas as escolas do 

país, atendendo a determinadas faixas etárias e compostas por títulos de grupos hegemônicos de editoras. 

MESQUITA, Ana. Prato feito: as políticas do governo e a literatura infantil brasileira. São Paulo: Com arte, s/a. 
3 Em “Formação da Literatura Brasileira” Candido discute como se deu a construção do Sistema Literário, 

apontando os papeis fundamentais das evoluções técnicas na tipografia, da instalação dos primeiros parques 

gráficos no Brasil, da constituição do público leitor e da constituição da crítica especializada. Nesse contexto, o 

ensino da leitura passa a ser cada vez mais necessário.  
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entendemos tudo isso dessa forma, sim, são todos, os três, artefatos históricos, calcificados, que 

precisam ser desconstruídos para que sejam recuperadas as dinâmicas históricas de sua 

constituição, que tendem ao apagamento, para que se faça algo novo, que possibilite, mais uma 

vez, contemplar o atual desafio da diferença pura. 

Nesse estado, tanto a produção literária, destinada às crianças e jovens, como o próprio 

ensino da literatura encontram-se prostrados diante do que Dominique Juliá chamou de 

imposição de condicionantes institucionais feitos pelo modelo escolar, pois organizam uma 

programação, também presente nos Editais do PNBE, que supõe a aquisição de determinados 

saberes e o controle regulado dessas aprendizagens.  

 
O modelo escolar tem, historicamente, imposto condicionantes institucionais 

à transmissão de saberes, estabelecendo práticas de aprendizagens 

especializadas que supõem procedimentos de verificação, permitindo a 

certificação social dos conhecimentos adquiridos. (JULIA, 2002, 40) 

 

 Assim como não basta a reflexão sobre ‘o que’ foi aprendido, mas sobre o ‘como’ foi 

aprendido, também não basta refletir sobre ‘o que’ é lido, mas também sobre o ‘como’ é lido e sobre 

‘como’ o lido é construído. Isso é urgente, pois a literatura, cada vez mais, se torna um objeto de 

aprendizagem. Basta que se leia, como um segundo exemplo, as diretrizes para o ensino da história 

e da cultura afro-brasileira e indígena para que se perceba, novamente, como isso se processa. A 

literatura, efetivamente, vai assumindo também, além da função ideológica e cultural, a função 

referencial e programática, comportando, por meio do dinamismo do discurso literário, os 

conteúdos educativos que o grupo social dominante acredita que seja necessário transmitir.  

A razão da existência de uma disciplina está atrelada às demandas da sociedade. Nesse 

sentido, qual seria a demanda social que justifica a disciplina de Literatura no Ensino Médio e 

a presença de literatura, como conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa, no Ensino 

Fundamental? Como bem é possível verificar em Tomaz Tadeu, precisamos ler os objetivos 

curriculares dessas disciplinas como a representação de outra coisa, como um mito, pois as 

políticas curriculares, criadas como discursos com efeitos de verdade, fabricam os objetos dos 

quais fala. Assim, a cultura é reificada e, por consequência, a literatura também. 

Se o discurso tem valor de verdade, mas nem sempre é; se a o discurso participa da construção 

dos sujeitos, do ‘eu’ e dos objetos; se nas palavras encontramos as camadas de significação 

recobertas pelo tempo; se o currículo, como discurso, nos produz; se é na sala de aula que o currículo 

se realiza, como microtexto; as possibilidades de ressignificação da abordagem da literatura para 

crianças e jovens talvez residam nas contaminações, nas coalescências, na invenção de um 

verossimilhante. Ou nas possibilidades rizomáticas criadas quando os saberes são colocados em 

jogo de forma múltipla e coletiva. Mesmo que encomendada, é urgente aproveitar, na trincheira da 

sala de aula, as ruínas dessa literatura. É fundamental lançar mão do que não está previsto, proposto, 

exposto. Se esse discurso, “pseudoliterário”, prevalece, que seja abordado como um tubérculo do 

qual ramificam ligações que recuperem suas contaminações temáticas, suas raízes estéticas, o que 

resta de reflexo das boas construções literárias que não se apagam, pois, como instâncias do 

inconsciente, persistem. É criar, por meio do discurso engajado do docente, uma tradição literária a 

partir dos escombros do que é recebido e fazer rizomas literários, buscando comparações, fontes e 

influências. 

Atualmente, nota-se que muitas obras de literatura infantil e juvenil são criadas ou lidas 

com vistas às demandas voltadas ao ensino de temas e conteúdos. Dessa forma, compromete-

se a percepção e recepção do teor literário do texto. As possibilidades imaginativas, inventivas 
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e criativas da obra literária são rompidas, criam-se, portanto impossibilidades para a fruição 

artísticas dos textos.  

Diante do exposto, nota-se que a obra de literatura infantil e juvenil tende a situar-se como 

gênero do discurso entre duas esferas, a literária e a educacional (didática), sob risco de pender 

para o utilitarismo. 

A leitura literária, que garante o direito à literatura, tem seu efeito minimizado diante do 

viés didático, pedagógico e utilitário. 

As demandas curriculares enfatizam, sobremaneira, a esfera da literatura relativa ao 

conhecimento (temático), permitindo que se perceba uma concepção de leitura “literária” 

instrumental. 
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A PRODUÇÃO E A LEITURA LITERÁRIAS NA PLATAFORMA WATTPAD: 

O RETORNO DO ROMANCE-FOLHETIM 

 

Ruth Aparecida Viana da Silva1 

Claudine Faleiro Gill2 

 

Quero fazer ao leitor a confidência do meu achado. 

[...] 

Quando tiver folgas, irei dando à estampa o que me 

confiou esse marco do século passado, por cima do 

que vai passando, sem o abalar nem submergir, o 

turbilhão do presente. 

José de Alencar (Rio, 1 de dezembro, 1872) 

 

O Wattpad3 é uma plataforma de autopublicação para leitores e escritores. Fundada em 

2006, a empresa sediada no Canadá é financiada por organizações de capital de risco de Nova 

York, San Francisco e Toronto. Para se ter a dimensão do crescimento desta plataforma entre o 

público leitor/escritor, basta observarmos os dados divulgados ao público: em torno de 150 

milhões de histórias publicadas; mais de 50 idiomas; 45 milhões de wattpaders, como são 

conhecidos seus usuários; 130 mil novas assinaturas por dia e uma média de 30 minutos de 

frequência diária à plataforma. Outro detalhe curioso é que 85% dos acessos são realizados por 

dispositivos móveis e pela geração Y e Z. Qual seria o motivo de tanta popularidade? A 

interatividade leitor/escritor? Funções disponibilizadas? Vale ressaltar que, dentre outras 

funções, o Wattpad permite que os leitores acompanhem o processo de construção de narrativas 

seriadas, votem em suas favoritas e interajam com o escritor, além da possibilidade de expor 

anseios em relação ao enredo ou ao destino das personagens. Tais informações permitiriam uma 

aproximação entre as narrativas literárias disponíveis no Wattpad e o gênero romance-folhetim, 

popular no século XIX e primeira metade do século XX? Esta hipótese consideraria o exposto 

na plataforma, em razão de suas especificidades para a publicação de textos e narrativas 

literárias disponíveis, como possibilidade de retorno a este gênero de tempos de outrora? 

Em Folhetim: uma história (1996), Marlyse Meyer traça um panorama do romance-

folhetim desde sua gênese em terras europeias e seu desenvolvimento no Brasil. De acordo com 

a pesquisadora (1996, p. 31), o folhetim originalmente referia-se a um espaço no rodapé da 

página do jornal dedicado a assuntos leves em comparação ao restante da publicação: “O 

folhetim vai ser completado com a rubrica “variedade”, que é a cunha por onde penetra a ficção, 

na forma de contos e novelas curtas”. Visando a democratização do jornal, Émile de Girardin, 

nome importante da impressa francesa, percebeu no romance-folhetim um meio de impulsionar 

as vendas do jornal e, desse modo, baratear seus custos, tornando-o acessível às diversas classes 

sociais (MEYER, 1996). 

Segundo Meyer (1996, p. 59), a principal característica do folhetim diz respeito às “novas 

condição de corte, suspense, com as necessárias redundâncias para reativar memórias ou 

esclarecer o leitor que pegou o bonde andando” e a criação do jargão “continua no próximo 

número” corroborou com a fidelização do público. Essa especificidade provocou a 

incorporação do folhetim ao mercado capitalista, haja vista a criação de uma atmosfera de 

suspense que impulsionou a venda de jornais. O Brasil recebeu traduções dos folhetins 

                                                           
1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Trindade, Goiás, Brasil. E-mail: ruth.viana@ifgoiano.edu.br. 
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, Trindade, Goiás, Brasil. E-mail: claudine.gill@ifgoiano.edu.br. 
3 Todas as informações sobre a plataforma Wattpad estão disponíveis no site: <https://www.wattpad.com/>. 
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franceses em 1838 e o fenômeno de vendas francês repetiu-se por aqui: “A invasão maciça do 

folhetim traduzido do francês, que vai estender-se por anos a fio, nem por isso elimina o calouro 

romance nacional: ambos vão coexistir em regime de alternância” (MEYER, 1996, p. 32). Além 

do corte sistemático, a autora cita a caracterização simplificada das personagens, geralmente 

em uma polaridade maniqueísta, o ritmo fluido da narrativa e o uso de temas românticos como 

elementos que definem o romance-folhetim em 1840. 

Para nossa investigação, tornou-se imprescindível a leitura das seis narrativas em língua 

portuguesa, da categoria romance, integralizadas, divulgadas na sessão "em destaque" na 

plataforma Wattpad. No total, eram seis no dia 10 de fevereiro de 2016. Para o recorte deste 

trabalho selecionamos as duas com selo de premiação Wattys 2015: The Velvets(2014) - 1ª 

temporada, de Ana Aguiar e Trato feito (2014), de Miranda Telles. No entanto, a primeira 

narrativa foi publicada em formato e-book pela Kindle Direct Publishing, da Amazon e, a partir 

de 23 de junho de 2016, permaneceu publicada na plataforma somente em seus primeiros 

capítulos como "degustação", termo utilizado pela própria autora. No lugar da história 

completa, encontramos o link para compra do e-book com a versão estendida da narrativa. Desse 

modo, a análise apresentada neste artigo limitou-se à narrativa de Miranda Telles. 

Miranda Telles está registrada no Wattpad desde 23 de outubro de 2014. Em junho de 

2016, contabilizava 67 mil seguidores. Trato feito é composta por 47 capítulos e o epílogo. O 

primeiro capítulo da obra foi publicado em 29 de outubro de 2014. O enredo gira em torno de 

Lilian Medeiros, uma jovem advogada que, por ser solteira, enfrenta problemas de 

relacionamento com a mãe. Em razão disso, envolve-se em um falso relacionamento com 

Nicolas Azevedo, mote a partir do qual a trama se desenvolve. 

Após a realização da análise de cunho estrutural da história, foi possível perceber a 

possibilidade de um resgate da forma narrativa do gênero folhetinesco. Primeiramente, 

destacamos que os capítulos de Trato feito foram publicados com certa regularidade aos 

domingos. No período de publicação da narrativa, a autora finalizava um curso de graduação 

de modo que algumas vezes se desculpou com seus leitores por atrasar os capítulos em razão 

do trabalho de conclusão de curso. Esse diálogo entre autor/leitor-leitor/autor é inerente à 

proposta da plataforma, como veremos a seguir. 

Em segundo lugar, o corte dos capítulos rompe ações em seus pontos cruciais e no início 

dos capítulos seguintes há um declínio da tensão. Esse ciclo repete-se pelos capítulos, 

garantindo a sucessividade, que é outra marca do folhetim. Em Trato feito, a autora cria uma 

atmosfera de romance entre Lilian Medeiros e Adalberto, um colega de trabalho, formando um 

triângulo amoroso com Nicolas Azevedo. Podemos perceber o suspense do clima tenso em 

vários momentos da narrativa. Além disso, é possível entrever uma espécie de jogo no cenário 

da situação amorosa de Lilian. E nesse vai e vem, o leitor “entra na onda”: ora torce pelo par 

Lilian/Nicolas, e ora para Lilian/Adalberto. Quem vencerá o jogo? Para saber o desfecho, o 

leitor precisa se manter atento e perspicaz aos detalhes da narrativa. No capítulo 33, por 

exemplo, Adalberto marca um jantar com Lilian em seu apartamento para discutir um caso em 

que estão trabalhando juntos. A autora descreve a apreensão de Lilian com este acontecimento: 

como agir nesta situação? E finaliza o capítulo com o corte dessa tensão: "Quando finalmente 

cheguei ao penúltimo andar e apertei a campainha, não estava preparada para o que me recebeu 

na porta daquele apartamento" (TELLES, 2014). Aparentemente, um processo narrativo 

qualquer. No entanto, é interessante observar como a plataforma Wattpad proporciona um 

espaço para intensificar o efeito desse corte, justamente pelo fato de proporcionar um diálogo 

entre autor e leitor(es). Tal possibilidade é real e percebida pelo constante no final do capítulo 

citado, quando a autora comenta: "Bom gente, se gostaram deixem sua estrelinha! E eu quero 

comentários! O que vocês acham que ela encontrou? Bjss ;) [sic]"(TELLES, 2014). Nas 
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respostas dos leitores, a comprovação do efeito surpresa em relação ao final do capítulo. Além 

disso, o registro escrito das preferências dos leitores sobre a vida amorosa de Lilian, uma vez 

que não aprovaram a aproximação entre os dois advogados, deixa claro que a torcida geral é 

para que a moça forme um casal com Nicolas. É a intervenção/sugestão no processo de 

escrita/participação entre leitor/autor-autor/leitor. 

Retomando as características que permearam a composição do romance-folhetim no 

século XIX, sabemos que os autores também eram contatados pelos leitores dos jornais por 

meio do envio de cartas à redação dos jornais. Não se sabe ao certo se eram respondidas, mas, 

foi um período de intensa formação do público leitor em nossa história literária. Meyer (1996) 

lembra que o romance folhetim foi um gênero criado para o jornal, com a participação efetiva 

do leitor. Podemos citar Tinhorão (1994), que, em seu livro “Os romances em folhetim no 

Brasil: 1830 à atualidade”, chama a nossa atenção ao lembrar que, semelhantemente aos jornais 

franceses, a introdução do romance-folhetim conquistou um novo público-leitor, 

principalmente o feminino. Ainda sobre esta temática do romance-folhetim do século 

supracitado, temos Gina Guedes Rafael (2012), que, em seu artigo “Jornais, romance-folhetim 

e a leitura feminina no século XIX: influências transatlânticas”, lembra que, nesta época, o 

hábito da leitura, com o surgimento do romance-folhetim, começou a fazer parte da sociedade, 

bem como a troca de informações em conversas, a liberdade de expressar opiniões, saindo da 

França, atingindo Portugal e o Brasil. O desejo de ler, a fidelização do leitor, a nova relação 

estabelecida entre autor e leitor permitiu o acesso à leitura em camadas sociais que antes não 

tinham acesso a este tipo de leitura. Algo semelhante à influência que o Wattpad exerce no 

público leitor em nosso contexto atual? Se percebemos que a influência do leitor no desenrolar 

do enredo e no destino das personagens é uma das características do romance-folhetim, também 

não o percebemos que ela é perceptível nas histórias publicadas no Wattpad? Em Trato feito, 

por exemplo, além da solicitação em massa da formação do par romântico Lilian/Nicolas, o 

público leitor manifestou-se sobre o nome do personagem Adalberto. O nome escolhido pela 

autora não teve aceitação positiva entre os leitores; alguns leitores associaram o nome a pessoas 

do seu cotidiano, o que os levou a sugerirem a adoção do apelido "Beto". 

Outra característica da escrita folhetinesca é a representação da sociedade 

contemporânea. Em Trato feito, Lilian Medeiros é uma mulher que goza de independência 

financeira, é bem-sucedida profissionalmente e tem conflitos com sua família, principalmente 

com sua mãe. É um conflito de gerações, pois a mãe cobra da filha um casamento e questiona 

tanta dedicação à vida profissional em contraponto ao pouco empenho em encontrar um marido 

ou manter um relacionamento amoroso. Não é uma situação tão distante daquela conhecida 

pelo leitor. Qual será o desfecho? Será diferente daquele que, enquanto leitor, eu conheço? 

Posso interferir no final? De leitor, um passo para a coautoria no destino e rumos da vida dos 

personagens. O estímulo à curiosidade e a garantia da fidelidade do público leitor. Mesma 

estratégia do romance-folhetim. É o que tudo indica. 

Percebemos que o modo como a plataforma foi planejada leva o escritor a cumprir com 

as características formais que aproximam as narrativas do romance-folhetim, atualizando o 

gênero. Uma sessão intitulada "Dicas de escrita" reforça isso ao sugerir aos Wattpadders que 

atualizem as histórias com regularidade, com capítulos curtos, de uma a três vezes por semana 

e que anunciem a agenda de publicações. Temos, desse modo, a atualização do espaço do jornal: 

textos curtos com publicação regular e anunciada tendo em vista a fidelização do leitor. Um 

leitor cativo-participante-ativo. 

Além disso, a interação com o leitor é constantemente estimulada e valorizada: conversar 

sempre com os seus leitores é uma das dicas para o escritor alcançar maior popularidade na 

plataforma. Essa popularidade é medida através dos votos dados pelos leitores em cada capítulo. 
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O voto é a marcação da "estrelinha", como solicitou a autora Miranda Telles no fragmento em 

análise. Até o momento da escrita desse artigo, Trato feito contabilizava 244.168 votos. Outro 

dado informado na página inicial da narrativa é o número de visualizações da obra: 2.9 milhões. 

A plataforma destaca que são 2.9 milhões de leituras da história, no entanto, não é possível 

diferenciar entre leitura e visualização dos capítulos. Porém, destacamos uma função 

interessante da plataforma: a previsão do tempo de leitura do capítulo com base na velocidade 

com que o usuário conduz o cursor da página. Ou seja, o leitor tem uma noção do tempo de que 

poderá dispor para ler, podendo, assim, organizar o seu horário de leitura. 

Quando se elenca todas estas características, é possível notar uma diferença entre a 

popularidade das narrativas e o pacto com os leitores: o não rendimento de lucros financeiros 

como acontecia com as vendas dos jornais no século XIX. No entanto, o Wattpad democratiza 

a publicação no ambiente virtual, permitindo que os escritores iniciantes exponham seus 

trabalhos e sejam visíveis às editoras. Além disso, o programa Wattpad Stars promete 

oportunidades de publicação e entrada no mercado profissional aos escritores que se destacam 

na plataforma. Talvez, o mais contundente é o fato de ser uma plataforma que atualiza o espaço 

para publicação do folhetim em tempos modernos: do jornal impresso para os meios de 

comunicação digitais. Meyer destaca que essa migração já havia acontecido em 1914 com o 

advento do rádio e da televisão, mídias que adaptaram o folhetim para suas programações 

(1996). Isso facilita a interação entre leitor-autor, atrai o jovem escritor e/ou leitor habituado 

com as redes sociais virtuais, o que talvez justifica a popularidade da plataforma deste público 

juvenil. Se no século XIX a emergência de novos leitores invadiu espaços outrora inacessíveis 

a uma população que não detinha acesso a livros, mas que encontrou nos romances-folhetins o 

acesso à cultura literária, no século XXI, a plataforma wattpad acolhe publicações e 

proporciona o surgimento de um novo perfil de autor-leitor, que encontra agora um espaço 

literário digital-transcontinental e uma nova perspectiva para o romance-folhetim. 
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MOVIMENTOS DE INVENÇÕES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL POTENCIALIZADOS PELAS IMAGENS-CINEMA: DO 

NECESSÁRIO AO EXTRAORDINÁRIO 

 

Sandra Kretli da Silva1 

Tania Mara Zanotti Guerra Frizzera Delboni 

 

Entre fluxos, forças, intensidades e devires... 

  

O artigo apresenta os movimentos de invenções curriculares engendrados nos encontros das 

crianças e professoras de uma escola de educação infantil com as imagens cinematográficas. Tais 

fluxos compõem a pesquisa intitulada Filmes e Conversas: por uma estética dos encontros, que 

objetiva capturar as forças e potências que as imagens-cinema (DELEUZE, 2005) 

provocam/afetam e possibilitam o movimento do pensamento, produzindo diferentes modos de 

aprender e de ensinar e, assim, potencializam novos sentidos para educação infantil. 

Apostamos que os “usos” (CERTEAU, 1994) das imagens cinematográficas nos 

cotidianos escolares promovem o desalojar, rompem com os modos de pensar dogmáticos que 

impedem o plano de imanência fluir. Nesse contexto, vivenciamos uma experiência com as 

imagens-cinema que nos levou a pensar, juntamente com as professoras e as crianças, os 

movimentos de invenções curriculares e os processos de aprender e de ensinar. 

Inspiradas pela trilha sonora e pelas imagens dos filmes, as crianças traçam linhas de linhas 

de vida ao procurar o lugar mais gostoso para se aconchegar, ao buscar o colega para acolher, 

interagir e brincar. Deslizando entre um corpo e outro, tecem afetos e afecções, que impulsionam 

as experiências e descobertas, inventando rotas e linhas de fugas para compor outros/novos 

encontros. Encontros entre as pessoas, com ideias, com aprendizagens, com novos modos de 

pensar, de se posicionar em diferentes espaços e tempos, pois as crianças não hesitam em 

experimentar ou, quando se cansam de uma experiência, alteram, modificam, inventam outra. 

Como acompanhar esses devires, fluxos e forças? São tantas intensidades imbricadas aos 

planos, aos desejos e aos movimentos dos corpos que vibram e pulsam sem parar... No entanto, não 

há como escapar, pois as crianças puxam, laçam e nosenvolvem problematizando, propondo, 

reinventando e renovando sempre... Como afirmam Deleuze e Parnet (1977, p. 12): “[...] os devires 

são geografia, são orientações, direcções, entradas e saídas”. São expressos e contidos em uma vida, 

em um estilo. E prosseguem os autores: “[...] Um estilo é conseguir gaguejar na sua própria língua. 

É traçar uma linha de fuga” (1977, p. 13). Devir não é, portanto, seguir modelos, parâmetros e/ou 

referenciais curriculares. Não existenos devires dicotomias, máquinas binárias, isto ou aquilo, mas, 

sim, conversas, muitas conversas, que significam cartografias de um devir. 

As nossas conversas com as crianças e as professoras vão sendo enredadas por meio das 

emoções, sensações e sentidos estabelecidos com as imagens-cinema que nos possibilitam 

inquirir e criar novos modos de pensar, de aprender, de ensinar e de compor as invenções 

curriculares na educação infantil. Acreditamos, como Carvalho (2012, p. 206), que o currículo 

se enreda com uma cultura que “[...] é uma rede de conversações que define um modo de viver, 

um modo de estar orientado no existir [...], e envolve um modo de atuar, um modo de emocionar 

e um modo de crescer no atuar e no emocionar [...]”.  

O encontro com as crianças deu-se a partir de uma proposta realizada com as professoras. 

Iniciamos a pesquisa dialogando com elas e, em um dos encontros, surgiu a ideia de ampliarmos 

as nossas conversas convidando as crianças para entrar na roda e participar dos encontros com 

                                                           
1 E-mail: sandra.kretli@hotmail.com. 
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as imagens cinematográficas. Desse modo, com a ampliação dos diálogos envolvendo as 

crianças, fortalecemos a “zona de comunidade” (TEIXEIRA, apud CARVALHO, 2012) 

aumentando, assim, a nossa potência de ação.  

Portanto, acreditamos que os movimentos de invenções curriculares e os processos de 

aprender e de ensinar, que se estabelecem por meio dessas múltiplas relações estabelecidas entre 

crianças, professoras e todos e tudo que envolvem os processos de subjetivação em suas 

singularidades e diferenças, reinventam e potencializam os cotidianos das escolas todos os dias.  

 

O encontro com Mogli e Balu: uma conversa sobre o “necessário” e o “extraordinário” 

nas infâncias 

 

Eu uso o necessário 

Somente o necessário 

O extraordinário é demais 

[...] Assim é que eu vivo 

E melhor não há 

Eu só quero ter 

O que a vida me dá. 

 

Uma lista de filmes foi selecionada para fazer parte dos nossos encontros com as crianças. 

No dia em que assistimos ao filme Mogli, por várias vezes, cantamos e dançamos o refrão acima 

citado: “[...] Eu uso o necessário, somente o necessário... O extraordinário é demais!”. Nas 

redes de conversas com as crianças, perguntamos, por exemplo, o que elas mais gostavam da/na 

escola. Uma fala categórica nos afeta (SPINOZA, 2014) e possibilita uma rasura no 

pensamento: “[...] eu gosto mais é da comida, mas as cozinheiras estão em greve e nós não 

estamos jantando, só lanchando!”. Outra criança complementa: “[...] às vezes, a mãe do Paulo 

traz comida pra gente”. “[...] A professora também já fez bolo, cachorro-quente, salada de 

frutas”. Nesse contexto, problematizamos: O que é “necessário” e/ou 

“extraordinário”naeducação infantil? O que estamos considerando “necessário” e ou 

“extraordinário”nas infâncias? O que tem sido “necessário” e ou “extraordinário”em nossas 

vidas? Por que o necessário não pode ser extraordinário e vice-versa? Como romper com as 

dicotomias tão marcantes nos espaçostempos escolares?  

Spinoza, ao tratar da natureza e virtude dos afetos e da potência da mente sobre eles, 

considerou as ações e os apetites humanos como se fosse uma questão de linhas, superfícies ou 

de corpos. Para esse autor, afetos são “[...] as afecções do corpo, pelas quais sua potência de 

agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreadae, ao mesmo tempo, as ideias dessas 

afecções” (SPINOZA, 2014, p. 98). 

A conversa com as crianças sobre a greve dos servidores ea disponibilidade da mãe de 

uma delas em trazer eventualmente a comida abriram espaço para que muitos outros assuntos 

entrassem na pauta de discussões, ampliando os movimentos de invenções curriculares e os 

processos de aprender e de ensinar. Temas como: trabalho, movimentos sociais, culinária, 

alimentação, amizade e muitos outros que não estavam nas listas dos currículos prescritos pelas 

Secretarias de Educação foram dialogados, problematizados e, assim, fomos compondo um 

currículo vivido, sentido e praticado. 

É claro que nas narrativas das crianças, além da comida, outros desejos coletivos 

considerados “necessários” e ou “extraordinários” foram anexados à lista do que gostam e do 

que fazem da/na escola: as brincadeiras de pátio, os passeios, os amigos, as aprendizagens, as 

histórias, as professoras, as construções, o pula-pula, a música, os jogos, a biblioteca, os 
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conflitos, os empurrões, as mordidas, a presença das famílias na escola, os dinossauros, as 

brincadeiras, o sonho de ter uma piscina e um tobogã na escola, assistir a filmes, muitos 

desenhos e animação... 

Masscheleine Simons (2014), ao problematizarem sobre a história da escola, apontam que 

não podemos visualizá-la apenas como uma história de reformas e inovações, de progressos e 

modernização, mas, principalmente, como uma história de repressão, com estratégias e táticas para 

dispersá-la, reprimi-la, coagi-la, neutralizá-la ou controlá-la. Estamos cheios de estratégias para 

formatação de currículose, a escola, nesse sentido, “doma” os seus praticantes, fazendo-os acreditar 

que “o necessário” para a escola é o que eles prescrevem nos descritores avaliativos ou nos 

referenciais curriculares. E o “extraordinário”? E as invenções curriculares criadas pelos alunos e 

professores? E os processos de aprender e ensinar vividos e sentidos pelos professores e alunos nas 

mais diferentes realidades escolares e não escolares? E a reinvenção da escola que é realizada todos 

os dias? É demais, como diz a música do filme Mogli? 

Voltando a Spinoza (2014), o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras pelas 

quais sua potência de agir pode aumentar, diminuir ou nada mudar. Nas conversas e vivências 

com as professoras e com as crianças, procuramos capturar quais afetos promovem o aumento 

das nossas potências de ação coletiva. 

As imagens-cinema aparecem, então, como uma força que nos movimenta a pensar o 

impensado, a apostar nos possíveis e no “extraordinário”, pois produzem processos de 

subjetivaçõesem sua relação com o político, o social e o cultural. Propiciam encontros, experiências 

que nos possibilitam rir, chorar, surpreender, entrar em choque, silenciar, gritar, questionar, pensar, 

movimentar, fazer fluir o pensar... Permitem-nos viajar para outros/novos mundos e caminhos ainda 

não percorridos, sentidos e vividos nos processos de aprender e de ensinar e na fabricação das 

invenções curriculares, favorecendo, assim, a reinvenção da escola. 

A questão que nos move nesses encontros com o cinema é ir para além dos clichês que 

nos impedem de produzir novos modos de ser, estar, fazer e de viver nos cotidianos escolares 

e não escolares. É capturar de que modo professores e alunos tecem as rasuras nos movimentos 

curriculares. Segundo Carvalho (2014, p. 167), o conceito de clichê, na definição de Deleuze 

(1990), é de uma espécie de imagem-lei, “[...] de imagem-moral, que age como um mecanismo 

padronizador e determinador de valor e que no cinema aparece num jogo de criá-las 

desconstruí-las”.  

As imagensnarrativas das imagens cinematográficas possibilitaram que as crianças e as 

professoras pensassem e expressassem os acontecimentos e as experiências que potencializam 

as suas invenções curriculares, bem como provocaram a problematização de ações que 

engessam os praticantes dos cotidianos escolares, buscando novos sentidos aos processos 

educacionais cotidianos.  

 

O cotidiano escolar em seus movimentos de criação coletiva 

 

Em conversa com as professoras, perguntamos: o que mais renova os cotidianos 

escolares? O que mais aumenta ou diminui a nossa potência de ação nos processos de 

aprenderensinar e nos movimentos de invenções curriculares?  

 
[...] Penso que o que nos renova é trabalhar em um ambiente com relações 

mais humanas, que tenha troca e espaço para compartilhar experiências. 

Renova-nos também ver o desenvolvimento das crianças, desenvolver 

propostas que elas gostem e curtem. Ver as famílias elogiando e participando 

do processo. 
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[...] O que diminui a nossa potência de vida é ver a precarização do trabalho 

educativo. Não valorização da educação em si. Por exemplo, quando se faz 

processo seletivo de voluntários para atuar na escola. 

 

[...] O horário escolar e outras prescrições curriculares, tão rigidamente 

hierarquizados no cotidiano escolar, necessitam ser assim? Podemos pensar 

diferente? Como? Como destaquei, a Proposta Curricular para Educação 

Infantil é bem ampla, com objetivos nas diferentes linguagens e penso que 

podemos pensar diferente buscando não listar conteúdos previamente, mas 

pensar a partir dos interesses da turma, considerando os sujeitos alunos e 

professores, seus conhecimentos e saberes. 

 

As professoras clamam por mais diálogo, valorização e reconhecimento profissional, 

parceria, trabalho coletivo, melhores condições de trabalho, gestão democrática e apontam que 

compartilhar as experiências é o que movimenta os processos de aprenderensinar, as invenções 

curriculares e a possibilidade de reinvenção da escola: 

 
[...] Nosso papel no coletivo seria de contribuir compartilhando experiências... 

Buscar diálogo entre os contextos nos quais as crianças estão inseridas, os 

sujeitos praticantes da escola (alunos e professores) e as áreas. Penso também 

que precisamos romper com a fragmentação entre o trabalho desenvolvido na 

sala de aula com o professor regente e os demais profissionais que atuam com 

as crianças. 

  
[...] Penso que as possibilidades de compor modos potentes seria a partir de 

uma perspectiva dialógica e discursiva, considerar o protagonismo das 

crianças, práticas que considerem os interesses das crianças e valorizem os 

processos inventivos que se constituem nos cotidianos [...]. 

 

Os movimentos de agenciamentos coletivos suscitados a partir do desejo de habitar e 

produzir os espaçostempos das infâncias e da educação infantilcompõem multiplicidades e 

diferenciações em meio às complexidades cotidianas, mas com atitude eticopoliticaartística 

que acolhe a vida em seus processos de invenção em um plano de imanência. 

Retomamos a música do filme Mogli na tentativa de não concluir nada, mas deixar claro 

que queremos o contrário do que diz a música: queremos mais, sempre mais, muito mais, pois 

apostamos na vida cotidiana que incessantemente se faz e refaz com a luta diária de seus 

praticantes ordinários (CERTEAU, 1994): “[...] Assim é queeu vivo e melhor não há, eu só 

quero tero que a vida me dá”. 

A vida cotidiana, em sua complexidade, imprevisibilidade, não cabe em um referencial único, 

em uma única teoria, em uma única verdade, em uma única prática metodológica, nas quais são 

estruturadas categorias de análise. A potência da vida cotidiana está nas suas diferenças, 

multiplicidades, singularidades, nos seus devires, fluxos, intensidades, acontecimentos. 

Outra força das imagens cinematográficas irrompe para nos ajudar a pensar e ampliar a 

nossa defesa da potência das imagens cinematográficas para desalojar o pensamento. Revendo 

o filme Uma mente brilhante, recortamos o fragmento que mais nos afeta, quando Alícia 

(interpretada pela atriz Jennifer Connely), esposa do matemático John Nash (interpretado por 

Russell Crowe) desiste de enviá-lo a uma clínica após mais uma de suas crises de alucinações. 

Ela, após dizer ao médico que não precisaria levá-lo, explica para o marido a sua decisão: “[...] 

Eu preciso acreditar que aquilo que é extraordinário, é possível”. E é essa a nossa aposta: 

devemos buscar o extraordinárioque se apresenta no plano da imanência, no plano da vida! 
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A FORMAÇÃO DO MEDIADOR DE LEITURA: PORQUE O LIVRO DO 

PNBE EXISTE PARA SER LIDO 

 

Sayonara Fernandes da Silva1 

Marly Amarilha2 

 

Nem precisaria mais pão, Emília! 

O velho pão viraria livro. O Livro-Pão, o Pão-Livro!  

Quem souber ler lê o livro e depois come; quem não 

souber ler come-o só, sem ler. 

Desse modo o livro pode ter entrada em todas as 

casas, seja dos sábios, seja dos analfabetos. 

Otimíssima ideia, Emília! 

– E quem deu a você essa ideia, Emília? 

– Foi o raciocínio. O livro existe para ser lido, não é? 

José Bento Renato Monteiro Lobato  

 

Lobato, na epígrafe que abre este artigo, utilizando a voz de Emília nos diz que o livro existe 

para se lido. Este artigo é um desdobramento da pesquisa de Mestrado em Educação realizada na 

universidade Federal do Rio Grande do Norte no período de 2013 a 2015 e discute a mediação de 

leitura na Educação Infantil pelo viés do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE. 

 De acordo com o Guia do Usuário do PNBE (1999), só se desenvolve o gosto pela leitura 

a partir de uma aproximação afetiva e efetiva com os livros. 

 
Também se sabe que a escola é fundamental para essa aproximação, tanto da 

criança quanto do jovem. Por isso os alunos precisam viver na escola as 

experiências necessárias para que, ao longo da vida, possam recorrer aos livros 

e à leitura como fonte de informações, como instrumento de aprendizagens e 

como forma de lazer (GUIA DO USUÁRIO DO PNBE, 1999, p. 19). 

 

Sabendo-se que nenhum grupo é homogêneo, apesar da aparência, quando nos referimos aos 

professores, ninguém discute que eles fazem parte de um grupo ligado à difusão da cultura. 

Contudo, apesar dessa aparente homogeneidade, sabemos que esse grupo é heterogêneo, que reage 

de diversas formas à literatura de acordo com as suas preferências individuais e seu modo de ler. 

Respaldamo-nos em Neto (2009) para afirmar que não é tarefa fácil formar mediadores, “até porque 

hoje representa uma superação de determinadas concepções que atribuíam a leitura exclusivamente 

às obrigações da escola, ligando-a mecanicamente à alfabetização” (NETO, 2009, p. 66) 

Assim, considerando esse grupo social, a recepção literária pode adquirir concepções 

diferentes, dependendo da sua sensibilidade e de seu conhecimento para julgar sobre a arte da 

palavra: a literatura. A mediação de leitura que esse sujeito irá desenvolver em sua sala de aula 

dependerá da sua própria condição de leitor. Desse modo, começaremos analisando a formação 

dos professores que atuam nos Centros Municipais de Educação Infantil de Natal- RN. 

Com base em dados coletados a partir dos questionários aplicados aos gestores dos 

Centros Municipais de Educação Infantil pelo Comitê Gestor do Plano Municipal de Leitura 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Brasil. E-mail: sayonara.sayonara@ 

yahoo.com.br.  
2 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. E-mail: 

marlyamarilha@yahoo.com.br. 
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Literária, quanto à formação continuada dos professores, o Gráfico 1 mostra que mais da metade 

dos gestores pesquisados afirma não desenvolver planejamentos e nem estudos sobre a 

mediação de leitura com a equipe de professores no âmbito das instituições de ensino.  

 

 

Gráfico 1: Formação continuada em prática de leitura literária para os professores no CMEI – Fonte: Pesquisa 

realizada nos Centros de Educação Infantil em Natal/RN – Referência: Questionário Comitê Gestor 

 

Esta questão tem sido discutida há muito tempo no contexto educacional, cujas 

proposições teóricas não dialogam com a realidade cotidiana dos professores. Ensinar a ler, 

em contexto educacional, pressupõe favorecer os meios sociocognitivos para que os 

pequenos aprendizes possam assumir a condição leitora, ainda que não saibam fazê-la de 

modo convencional. Cabe ao professor propor atividades motivadoras e desafiadoras em 

sala por meio da mediação pedagógica de leitura. Para isso, deve se ter uma formação na 

área da leitura. 

De acordo com Aguiar (2011), desde a década de 1980 a temática da formação dos 

profissionais em educação esteve presente no debate das políticas educacionais e na legislação 

educacional, “abrangendo três temáticas: formação inicial, formação continuada e condições de 

trabalho dos profissionais da educação” (AGUIAR, 2011, p. 264). O Plano Nacional de 

Educação, PNE, mostra a centralidade do tema na agenda da política educacional e destaca que 

foram os movimentos dos educadores organizados nas entidades da área que trouxeram à cena 

o debate sobre essa questão considerando o tripé formação inicial e continuada, carreira e 

condições de trabalho. Deter-nos-emos, neste estudo, na analise da formação continuada desses 

professores que atuam na Rede de Ensino Municipal de Natal. 

De acordo com os Referenciais para Formação de Professores (1999),  

 
as questões político-administrativas são relacionadas ao papel 

desempenhado pelos governantes e gestores do sistema educacional. Nesse 

âmbito, a falta de articulação entre as várias instâncias de gestão do 

sistema, a descontinuidade dos projetos e programas de um governo para 

outro, a pressa com que as ações são planejadas e realizadas para atender 

às limitações do tempo político das administrações, a falta de incentivos 

salariais ou institucionais para que os professores participem de programas 

de formação e a inexistência de tempo previsto na jornada e no calendário 

escolar para a formação em serviço são fatores importantes a se considerar 

(BRASIL, 1999, p. 123). 

 

45%

55%

DESENVOLVE OU JÁ DESENVOLVEU ALGUM 

TRABALHO/PROJETO DE FORMAÇÃO COM OS

DOCENTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VOLTADO 

À PROMOÇÃO DA LEITURA LITERÁRIA?

SIM NÃO
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Na última década, coincidindo com as metas do PNE, o governo investiu em parcerias 

com várias instituições de ensino públicas federais para impulsionar a formação do professor e 

alavancar a qualidade na educação brasileira aos níveis internacionais, e 

 
nessa ótica os professores teriam um papel fundamental e a sua formação 

inicial e continuada passaria a se constituir numa questão de interesse do 

governo em todas as esferas jurídico-administrativas. Havia um 

reconhecimento de que a formação era necessária, de um lado, para assegurar 

a profissionalização, e, de outro lado, que teria repercussões para a melhoria 

dos processos escolares e de ensino-aprendizagem (AGUIAR, 2011, p. 265).  

 

Embora ainda seja visível a discrepância entre os volumes financeiro e humano investidos 

e os resultados obtidos em relação à aprendizagem dos alunos, a mediação de leitura e a 

formação de um professor mediador de leitura é um desafio a ser assumido pelos profissionais 

e entidades que atuam diretamente na capacitação de professores, seja em nível nacional, 

municipal ou dentro das instituições de ensino.  

Na família ou na escola, a criança pequena entra em contato com os mais diversos 

materiais de leitura, sendo necessária a presença de uma pessoa mais experiente a fim de dar 

visibilidade à linguagem e de introduzi-la no universo letrado desde a primeira infância, quando 

se trata da Educação Infantil, recorte do nosso estudo. 

É consenso que para ler é preciso ter o que ler. Sabendo que 100% das unidades de 

Educação Infantil receberam as três edições com as caixas de livros do PNBE, não podemos 

negar que a escola precisa desenvolver um trabalho pedagógico comprometido com a 

democratização da leitura que permita ir além do acesso aos livros e da discussão sobre seu 

conteúdo. É preciso mediação, no entanto nem todos os professores adotaram em suas salas de 

aula a prática da leitura com as crianças, como comprovado a partir do levantamento dos dados 

sobre a formação continuada dos professores em serviço. 

 

 

Gráfico 2: Rotina de leitura como prática pedagógica – Fonte: SILVA, 2013. (elaborado pela autora para fins de 

pesquisa) – Referência: Questionário Comitê Gestor 

 

Os dados obtidos nos gráficos dialogam entre si quando se conjugam os números da 

formação do professor com os números do desenvolvimento do trabalho sistemático com 

leitura. Os dados são proporcionais entre si quando avaliamos que à medida que o professor 

47%

53%

EXISTE UM TRABALHO/PROJETO ROTINEIRO E 

SISTEMÁTICO DE MEDIAÇÃO DE LEITURA

LITERÁRIA COM AS CRIANÇAS NO CMEI ?
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recebe dentro da escola uma formação de leitura, ele aplica em suas salas de aula, e quando não 

recebem, também não têm um trabalho sistematizado com a leitura. 

O fomento à leitura, à formação de leitores e à formação de mediadores de leitura é um 

caminho longo a ser percorrido. A escola brasileira tem recebido, por meio do PNBE, um acervo 

de qualidade aceitável para uso de professores, de alunos, e quiçá, da comunidade. O que se 

constata, entretanto, é que grande parte desse acervo não é sequer visualizado nem por 

professores nem por alunos, permanecendo em caixas, trocado por materiais de qualidade 

duvidosa, em prateleiras empoeiradas, jamais manuseado, e, às vezes, trocado por materiais de 

qualidade duvidosa. 

O professor tem papel fundamental no processo de mediação de leitura, pois é por meio de 

sua figura que a criança conhece o mundo literário. É ele quem propicia contatos mais regulares e 

constantes com textos e atividades com objetivos específicos para desenvolver determinada 

habilidade do letramento, inserindo a criança nesse contexto, por meio dos livros, das contações de 

histórias, das práticas diferenciadas que ampliam o universo vocabular e fortalecem o interesse dos 

pequenos, alimentando a sua imaginação. Para isso, se faz necessário um 

 
professor que goste de ler. Que goste muito de ler. Que se encante com a 

leitura, com a literatura, que leia histórias não só para contar, pensando em 

divertir, mas ler com a preocupação de cultivar o gosto de ler e se preocupando 

com a leitura do livro realmente e que seja também a leitura fiel do que tá no 

livro (HÉRCULES, 2013). 

 

Disponibilizar o contato com as histórias da literatura infantil para as crianças nas escolas 

faz parte das condições de letramento. Contudo, não basta oferecer os livros ou apenas ler as 

histórias no começo ou no final das aulas. É necessário discussões sobre o assunto de que trata 

o livro e reflexões para que os alunos tenham condições de fazer inferências, antecipações, 

estabelecendo conexões entre seu conhecimento prévio e as informações novas. 

Segundo Kleiman (2004) e Soares (2003), devemos ensinar as crianças a ler literatura 

como conhecimento e não como decodificação de signos. É o professor quem atua como 

mediador, acompanhando a leitura do aluno, auxiliando-o a superar suas dificuldades, guiando 

a criança na leitura do texto, através da linguagem oral e das imagens. 

De acordo com autores como Faria (2009), Zilberman (2003) e Rego (1988), a literatura 

infantil pode ser ferramenta valiosa ao professor para auxiliá-lo em sua prática docente, visando 

à formação da criança leitora, na formação do gosto leitor, no desenvolvimento da imaginação 

e da criatividade, além de, por ser um objeto com características da arte, como exposto por 

Perrotti (1986), servir como propósito primeiro ao lazer, ao deleite e ao prazer, uma vez que 

nada se compara ao ato de ler.  

Baseando-se nos relatos dos entrevistados durante a pesquisa, a formação fora do serviço 

é quase inexistente para o professor que atua na Educação Infantil de Natal e isso acontece 

porque não existe professor mediador de leitura para esse nível de ensino. Conforme o relato 

da professora Eneida que atua como formadora da Secretaria Municipal de Educação de Natal, 

 
Todo professor é mediador de leitura, mas como existe essa denominação para 

especificar e distingui-los dos outros professores que ficam em sala de aula, e 

nos CMEIs não há esse profissional, a mediação de leitura para a Educação 

Infantil fica comprometida. Somente nas escolas que oferecem essa 

modalidade de ensino é que há mediação de leitura (ENEIDA, 2013). 
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A voz da professora Eneida nos impulsiona a uma reflexão de como estão sendo 

organizadas as práticas de gestão das políticas públicas de nosso país e especificamente em 

nossa cidade. A gestão de políticas públicas é compreendida como a interação entre o Estado e 

a sociedade, o serviço público e a sociedade, visando o fortalecimento da cidadania. É essencial 

avaliar de que forma estão sendo conduzidas as políticas de formação do leitor infantil para que 

possamos resolver os conflitos e interesses da promoção da leitura da escola.  

Assim como a criança, o professor também deve ter formação em leitura. O professor 

leitor deve ser o indivíduo que desenvolve com regularidade e competência suas práticas de 

leitura, “confiante na sua capacidade de ser desafiado por qualquer texto, extraindo dessa 

experiência prazer e conhecimento” (AMARILHA, 2012). Mas como ser um mediador de 

leitura sem formação? Como formar um leitor na escola? O Gráfico 3 apresenta uma situação 

problemática para 88% dos educadores que durante o intervalo de 2010 a 2013 não participaram 

de nenhuma formação em leitura. 

 

 

Gráfico 3: Formação continuada em leitura fora do CMEI – Fonte: Pesquisa realizada nos Centros de Educação 

Infantil em Natal/RN 

  

Os dados do gráfico 3 ratificam a fala dos assessores da Secretaria de Educação quanto à 

formação continuada dos profissionais que atuam na Educação Infantil. Segundo Jocasta,  

 
Então, nós temos a formação continuada dada pelos departamentos no caso 

dos profissionais da Educação Infantil, dado pelo Departamento de Educação 

Infantil; essa formação tenta atender todas as especificidades da educação 

infantil, desde os profissionais do berçário, de creche, de pré-escola como 

também do pessoal, do apoio pedagógico, como os gestores, coordenadores 

que atendem toda a demanda de acordo com as suas especificidades. É lógico 

que tem momentos que nós fazemos uma formação única, mas por ser um 

grupo muito grande, lógico que não dá sempre para a gente atender todo 

mundo de uma só vez (JOCASTA, 2014). 

 

As dificuldades relatadas pela assessora mais uma vez se apresentam como um entrave 

para o processo de democratização da leitura. É verdade que o número de professores atuantes 

na Rede Municipal de Ensino se multiplicou e que os assessores e técnicos do Órgão Central 

permanecem praticamente com o mesmo quantitativo de pessoal. No entanto, não se justifica a 

4% 4%
4%

88%
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LEITURA?
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falta de formação continuada, quando sabemos que o Ministério da Educação, em cumprimento 

às metas do PNE, tem oferecido apoio aos estados e municípios, em regime de colaboração, na 

formação de professores e demais agentes envolvidos na questão da leitura com vista à 

implementação de uma política de formação de leitores. 

Para esse nível de ensino, o que interessa na relação entre o professor mediador de leituras 

e a criança é o entusiasmo pelo que se está lendo, desejo de compartilhar experiências com que 

convive e nos lugares que convivem a leitura, apresentando à criança textos de gêneros 

variados, despertando-lhe o interesse pelo manuseio de livros que devem permanecer dispostos 

por todos os lugares em que a criança transita como a sua casa, a escola, a biblioteca. 

Acreditamos que a literatura desempenha um papel decisivo na vida da criança. 

Entretanto, devemos lembrar que não basta apenas apresentar o acervo a ela. A ação vai além 

disso. Faz-se necessária uma prática consciente com implicações teóricas, metodológicas e 

críticas sobre o acervo que está sendo oferecido à criança na escola. 
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O LIVRO DIDÁTICO DIGITAL E AS MUDANÇAS NO COMPORTAMENTO 

DO LEITOR 

 

Therêncio Corrêa da Silva1 

 

O leitor da era eletrônica pode construir a seu modo 

 conjuntos de textos originais, cuja existência, 

organização e aparência só dependem dele. Além do 

mais, pode a todo momento intervir nos textos, 

modificá-los, reescrevê-los, torná-los seu. 

Roger Chartier 

 

No cotidiano da sala de aula o Livro Didático é um instrumento ampla utilização em todas as 

disciplinas, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. É um material organizado conforme as 

orientações curriculares vigentes, segundo a avaliação do MEC, que agrega o conteúdo para a 

leitura e exercícios a serem realizados pelos estudantes. Não é raro observamos críticas ao material, 

relacionados à falta de contexto das informações, aos textos incompletos, recortados de uma obra, 

à falta de relevância de conteúdo, da organização, da seleção ou da maneira como chegou à escola. 

O Livro Didático, com todos os questionamentos que o cercam, é material básico para o trabalho 

pedagógico e é garantido a todos os estudantes da escola pública que aderiram ao Plano Nacional 

do Livro Didático – PNLD. 

A interrogação sobre o livro didático digital tem sido o ponto chave em nossas reflexões, 

voltando nosso olhar para as possibilidades tecnológicas e as condições pedagógicas que 

envolvem o ato de ler. Este desafio ganha mais significado quando a situação da entrada desse 

material está posta, visto que no edital do PNDL 2015 para o Ensino Médio distribuem estes 

materiais nas escolas para vigorar até 2017 (Edital de convocação 01/2013 – CGPLI, item 4.2). 

As novidades apresentadas dizem respeito a formatos de livro digital e a objetos virtuais que 

estão disponíveis na Internet, no domínio das editoras vencedoras do certame, assim como em 

CD e DVD acompanhando o material impresso. 

A disponibilização das novas tecnologias nas escolas desde a TV Escola, o Prouca, ou a 

banda larga nas escolas, entre outros, configurados como investimentos é paralelo ao que 

constatamos com a permanência de enormes dificuldades no que diz respeito a formação do 

leitor agravando-se na medida em que a própria linguagem é elaborada e diversificada nos 

domínios das novas tecnologias. Os dados dessa problemáticas provém da própria sala de aula 

e de vários processos avaliativos como o PISA, que indica que em 2012 figurávamos uma 

competência mediana para leitura, de média 403 pontos numa escala de 262 a 698 (MEC/INEP, 

2012), classificados em nível três de sete níveis existentes. Na análise de Roxane Rojo (2012) 

constata-se que a leitura é um problema fundamental e não é novo, visto que dados semelhantes 

foram vistos pela autora em 2002: 

 
Se perguntarmos a nossos alunos o que é ler na escola, possivelmente estes 

dirão que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral (para avaliação de fluência 

entendida como compreensão) e, em seguida, responder um questionário onde 

se deve localizar e copiar informações do texto (para avaliação de 

compreensão). Ou seja, somente poucas e as mais básicas das capacidades 

leitoras têm sido ensinadas, avaliadas e cobradas pela escola. Todas as outras 

são ignoradas. É o que mostram os resultados de leitura de nossos alunos em 
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diversos exames, como o ENEM, SARESP, SAEB, PISA, tidos como 

altamente insuficientes para a leitura cidadã numa sociedade urbana e 

globalizada, altamente letrada, como a atual. (ROJO, 2002, pág. 4). 

 

Questionamos qual lugar ocupa o material didático como fonte de informação e de 

orientação para leitura, visto que tem sido insuficiente a formação do leitor? Sabemos que o 

domínio da leitura é fundamental para a participação em qualquer atividade social, para a 

formação profissional e prática da cidadania. Por isso, é pertinente perguntarmos: quais 

mudanças afetam as atividades de leitura, nos níveis de decodificação, interpretação, 

significação e apropriação conceitual em novas relações com múltiplos formatos de texto? Cabe 

então a definição do Livro Didático Digital – LDD, visto que se diferencia em forma e conteúdo 

do já conhecido Livro Didático. Esta definição vem dada no edital de convocação do Plano 

Nacional do Livro Didático - PNLD:  

 
4.2.2. Os livros digitais deverão apresentar o conteúdo dos livros impressos 

correspondentes integrados a objetos educacionais digitais; 4.2.3. Entende-se 

por objetos educacionais vídeos, imagens, áudios, textos, gráficos, tabelas, 

tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, animações, infográficos, 

páginas web e outros elementos. (BRASIL, 2013, p. 3) 

 

As orientações apresentadas pelo edital focam no tipo de conteúdo, mais do que na 

finalidade, abrangendo uma quantidade de linguagens que remetem a modalidades perceptivas 

variadas e, portanto, multimodal. O que temos nesse conjunto é o que Pierre Lévy nomeia, no 

contexto de sua obra, ao disco CD-ROM como um “horizonte unimídia multimodal” integrador 

dos conteúdos sendo “constituição progressiva de estrutura de comunicação integrada, digital 

e interativa” (LÉVY, 2005, p. 65). Deste modo, um formato multimodal é como se pode 

compreender o material vindo em DVD Rom. Foi esse formato solicitado no edital, ou seja, 

consta que o livro digital deve ser avaliado em DVD Rom. 

O termo multimodal diz respeito mais aos órgãos do sentido utilizados na relação do leitor 

com a linguagem. A música é uma linguagem sonora sendo o modo de percepção imediata é 

dada pela audição; O vídeo é uma linguagem audiovisual logo a percepção se dará na imagem 

e no som pela visão e audição. No caso do texto ele utiliza a modalidade perceptiva da imagem 

através da visão, então podemos considerar que um texto é de uma única modalidade perceptiva. 

Isso nos remete que explicar também que, mesmo a mídia impressa que apresenta uma única 

modalidade perceptiva, pode apresentar várias linguagens. A mídia é o suporte da informação 

e da comunicação. 

O suporte é responsável por grandes mudanças no livro e na leitura em nosso tempo e se 

compara ao que ocorreu na mudança do texto na disposição em rolo, o volumen, para o códice. 

Segundo Chartier: 

 
A revolução do nosso presente é, evidentemente, mais radical que a de 

Gutemberg. Ela não modifica somente a técnica de reprodução do texto, mas 

também as estruturas e as formas do suporte que o comunica aos seus leitores. 

O livro é impresso, até nossos dias, foi herdeiro direto do manuscrito: por sua 

organização em cadernos, pela hierarquia dos formatos, do livro banco ao 

libellus, pelas formas de ajuda à leitura (referências, índices, tabelas etc.). Com 

a tela, substituindo o códice, a mudança é mais radical, pois são os modos de 

estruturação do suporte da escrita que se encontram modificados. 

(CHARTIER, 2003, p. 33). (Grifo nosso). 
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Daí a importância que tem a mídia, pois as mudanças que ocorrem no campo tecnológico 

têm modificado as mídias e gerado conteúdos variados, multimodais, em multimídia e com 

características híbridas. A compreensão do livro didático que está sendo produzido para 

suportes eletrônicos, que trazem elementos multimodais para além do texto e da imagem, nos 

leva a necessidade de entender de elementos técnicos do suporte e das formas comunicativas 

que se integram e que formam o livro digital. Esse produto, pode apresentar perdas e ganhos de 

uma forma comunicativa e especificidade didáticas que não são simples, pois podem afetar os 

processos de ensino e aprendizagem, principalmente se tomarmos como referência a qualidade 

do conteúdo, a usabilidade e a interação, dando foco e atenção didático-pedagógica que a leitura 

e a abordagem da mídia necessitam, mesmo levando em consideração o forte movimento das 

mudanças tecnológicas. 

A definição que estamos utilizando para Livro Didático Digital são trazidas pelo PNLD 

2015, dadas no edital de convocação de editoras no ano de 2013 para confecção de proposta 

didática para professores e estudantes da Rede Pública de Ensino. Constam a solicitação de 

Obras Didáticas, que contenham, além do Livro Didático Impresso, também o Livro Didático 

Digital. O edital diferencia essas obras denominando Obras do Tipo 1 e Obras do Tipo 2. Obras 

do tipo 1 atendem a vinte e cinco critérios específicos sobre o Livro Didático Impresso 

vinculado ao Livro Didático Digital composto de um conjunto de materiais para funcionamento 

em meios digitais necessários na aprovação do conjunto da obra. Obras do Tipo 2 serão aceitas 

por meio impresso e acompanhada de um arquivo em formato pdf, mantendo-se forma e 

conteúdo como no impresso. 

A nosso ponto de partida é a descrição da capa do livro identificando e descrevendo os 

elementos que julgamos atender as características de aceso ao material digital na figura abaixo. 

Na capa consta os elementos obrigatórios definidos na estrutura editorial constante no Edital de 

2013, Anexo 1, o título da coleção e título do livro, ano correspondente ao volume, autores, o 

componente curricular, o nome ou selo da editora. Consta como obrigatório a indicação de 

“manual do professor” quando se tratar deste, também os selos do programa fornecidos pelo 

FNDE (item do Edital 10.4.3).  

O que se percebe é que tirando os itens obrigatórios orientados pelo o edital do PNLD de 

2013, há uma faixa preta e ilustração colorida, onde sobressai a cor azul e amarela figurando 

um tocador de instrumento de corda ocupando a maior parte da página. Apresenta ainda, um 

ícone retangular, onde figura um equipamento digital, parecido como um telefone móvel, com 

a descrição “Conteúdo Digital”, no canto inferior direito da capa. Este elemento sugere o que 

procuramos na investigação.  

A indicação no LD impresso, sobre ocorrência de materiais digitais através de ícones no 

livro do estudante se dão conforme a tabela abaixo. É importante sinalizar que segundo a 

indicação dos ícones sobre a existência de OEDs (Objetos Educacionais Digitais) no livro 

digital, esses materiais não foram encontrados nas páginas cento e trinta e dois (132) e duzentos 

e noventa e dois (292) do LD digital, assim como não foi encontrado também o próprio ícone, 

que está indicado no material impresso, não estava presente no LD digital. A indicação só estava 

presente no Manual do Professor, o que resulta numa referência errônea para o estudante. 
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Figura 1: Capa do LD impresso. Foto do autor 

 

Apresentou-se, também um conjunto de ícones no material digital que não constam a 

descrição e finalidade no LD impresso, e nem no LD digital estando no manual do professor 

como no do Estudante, mesmo que o material digital do professor apresente “Guia Didático” 

para cada OED presente nos dois LDs digitais. Outro detalhe é que o fato do LD impresso ter 

sinalizado um ícone contidos nas páginas, podem haver ocorrência de mais de um OED na 

mesma página. Neste quesito retiramos a imagem da aparição destes ícones próprios do LD 

digital (itens 3, 4 e 5 da tabela abaixo, estão em uma mesma página). 

 

Indicação Iconográfica nas páginas 

do LD Impresso 

OEDs apresentados no LD digital 

74 1. Teste interativo sobre o Trovadorismo 

76 2. Jogo descubra o Poema  

88 3. Infográfico: áudio, texto, imagens: humanismo autos e farsas 

4. Infográfico; áudio, texto, gráficos: Humanistas e mecenas do século 15 e 16. 

5. Texto com questionário fechado: Humanismo 

112 6. Infográfico: áudio, texto, imagens e mapa: Os gênios da arte e da literatura do 

Renascimento  

132 Sinalizado no LD impresso, objeto não encontrado no LD digital 

152 7. Infográfico: áudio, imagens e botões: O Barroco no Brasil 

8. Teste interativo: O Barroco 

230 9. Infográfico: áudio, texto, imagens, botões e questionário. 

288 10. Animação: A origem da Língua Portuguesa I 

11. Animação: A origem da Língua Portuguesa II 

12. Questionário: A origem da Língua Portuguesa 
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292 Sinalizado no LD impresso, objeto não encontrado no LD digital 

303 13. Atividade: áudio, texto, questionário; 

14. Teste Interativo: Pronomes I 

305 15. Teste Interativo: Pronomes II 

322 16. Teste Interativo: Revisão 

326 17. Animação: áudio, texto, questionário 

18. Teste Interativo: processos de formação das palavras 

374 19. Atividade: áudio texto e questionário: Resenha crítica 

Tabela 1: Referência a OEDs nos LDs impresso dos estudantes 

 

Podemos observar que o LD que tem 405 páginas conta com, somente, dezenove objetos 

digitais, e o Manual com mais de 500 soma-se mais três. O Manual do professor, como foi 

indicado no Item 1.1.9 do edital deve “conter instruções e orientações teórico-metodológicas 

ao professor, acompanhadas do livro do aluno de forma integral, com ou sem comentários 

adicionais” (BRASIL, 2013, p. 17). Nesse sentido, pode-se entender que todos os elementos já 

apresentados no LD do estudante, estão disponíveis ao professor, mas no caso dos livros da 

editora Leya, as orientações pedagógicas do material digital se apresentam como “Guia 

Didático” presente na mesma página onde aparece o OED no LD do estudante são denominadas 

na obra de “Assessoria Pedagógica”2. 

 

 

Figura 2: Ícone azul OED – Guia Didático p. 88 do Manual 

 

O que se pode perceber é que o projeto do material impresso foi concebido 

independentemente do material digital e vice e versa. Isso quer dizer que as propostas didáticas 

de um e de outro não se casam, e não são apresentados abertamente para o leitor. Isso se 

transfigura no próprio material que utiliza de um projeto iconográfico no material digital que 

não aprece no impresso. Outro ponto que a pesquisa observou foi que em nenhum caso os 

objetos digitais se remetem ao contexto do livro impresso, se apresentando como elementos 

                                                           
2 Manual do Professor: SATTE, TRAVALHA e STARLING (2013, p. 393).  
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soltos e com objetivo difuso em relação a proposta didática do livro impresso. Isso afeta de 

maneira direta o processo de leitura, de interpretação e apropriação conceitual.  

 

Conclusão 

 

Acreditamos que há uma difusão do pensamento e um distanciamento dos objetos a serem 

tratados no livro, o que afeta os dois projetos, visto que a vinculação do impresso com digital é 

forçada, tornando a leitura cada vez mais difusa, afetando a coerência e a coesão da informação 

que está sendo lida, e que adentrando a seara dos elementos multimodais digitais é uma 

sequência de objetos que encaminham o leitor à dispersão, coisa já criticada no material 

impresso, em questões de contexto, apresenta agora um campo de descontinuidade de 

elementos informativos, que pouco representa uma comunicação fluida, interligada e 

colaborativa, própria da era digital.  
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LEMBRANÇAS DA ESCOLA E O RETORNO A SI: APRENDENDO A 

MORAR E A INSCREVER NA ALMA 

 

Carlos Roberto da Silveira1  

 

Temos que descobrir uma construção e explicá-la: 

seu andar superior foi construído no século XIX, o 

térreo data do século XVI e o exame mais minucioso 

da construção mostra que ela foi feita sobre uma 

torre do século II. No porão, descobriram fundações 

romanas e, debaixo do porão, acha-se a caverna em 

cujo solo se descobrem ferramentas de sílex na 

camada superior, e restos da fauna glaciária nas 

camadas mais profundas. Tal seria mais ou menos a 

estrutura de nossa alma. 

 (GASTON BACHELARD, in CARL GUSTAV 

JUNG). 

 

Considerações iniciais 

 

Este trabalho alude a violência no ambiente escolar e refere-se às lembranças do 

passado, num retorno a si. Aqui, trata-se de um fato ocorrido em uma instituição escolar, 

cujas lembranças se fizeram presentes quando de uma atual visita a esta escola. As análises 

buscam no aporte teórico filosófico, uma forma de aprender a morar em si através das 

leituras e reflexões de certas obras, em especial, A poética do espaço de Gaston Bachelard 

e o Fedro de Platão. Dessa feita, tais lembranças afloraram no corpo e na alma, cujas 

moradas ao serem revisitadas em seus cantos e encantos, vai aprendendo a morar em si 

mesmo.  

Na obra A poética do espaço, vemos que o autor aponta que a “nossa alma é uma morada 

e quando lembramos das casas, dos aposentos, aprendemos a morar em nós mesmos” 

(BACHELARD, 1978, p. 197). Ele alude um texto de Carl Gustav Jung, de que temos que 

descobrir tal construção e explica-la, isso desde as suas torres, porões, fundações, cavernas, até 

as camadas mais profundas de seu solo. “Tal seria mais ou menos a estrutura de nossa alma” 

(BACHELARD, 1978, p. 196). Sendo a alma uma morada, lembrar da escola é lembrar de outra 

morada que se constrói em nossa alma. Assim sendo, a escola deve ser o espaço de abrigo e 

proteção, um ninho no mundo, um ambiente de projeções, de sonhos e devaneios, de 

humanização e riquezas íntimas, de boas recordações e construções.  

Na obra o Fedro, vemos que o educador Sócrates ao “cuidar de si”, procurou cuidar do 

outro. Desperta o seu discípulo ao contrapor o discurso escrito por Lísias, a do logógrafo, que 

como tal, era um discurso, uma espécie de semente plantada no Jardim de Adônis que germina 

em poucos dias e logo fenece. Cuidar de suas sementes, confiá-las a um “terreno apropriado” e 

vê-la germinar com perfeição é a missão do educador e da escola. Nesse sentido, a educação 

deverá ser sempre um construir jardins e moradas, um aprender a morar e inscrever as coisas 

mais preciosas na Alma.  

 

 

                                                           
1 Universidade São Francisco, Itatiba-SP. E-mail: carlosilveir@yahoo.com.br. 

mailto:carlosilveir@yahoo.com.br
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Lembranças da escola e um retorno a si 

 

Num processo arqueológico, de “topoanálise” (topografia do íntimo, segundo Bachelard), o 

retorno recente a uma determinada Escola Estadual, trouxe à lembrança a imagem de uma criança 

de oito anos, que com os olhos lacrimejantes e o rosto todo sujo de pó de giz, deixou a sala de aula 

correndo rumo ao banheiro e foi lavar-se para retirar a fuligem, ou melhor, amenizar a dor 

provocada por uma professora que com o bater insistente do apagador sobre seu rosto, conseguiu 

acender algo naquele instante e, que com o tempo, isso foi apagado (dívida)2. Mas tal ato, também 

manteve aceso na lembrança, lembrança esta, a de não entender o porquê de tanto ódio. Ele apenas 

havia recusado a “uma ordem”, a de ir até a lousa. Tinha seus motivos: era uma criança tímida; 

recém-chegada à escola, a sua nova casa. Porém, tal casa, ainda nova, desmoronou. Os moradores 

que lhe eram estranhos, mais estranhos se tornaram, pois as gargalhadas foram como espinhos que 

lhe feriram a alma. O banheiro foi o ninho, o refúgio para aquele momento. Mas de repente o garoto 

ouviu uma voz: “Oh! Menino porque choras? Não fique assim!”, disse-lhe outra professora. Seguiu-

se um beijo na face ainda suja, molhada e um abraço apertado. Os dois de mãos dadas caminharam 

juntos para outra sala de aula e, era preciso reconstruir e reaprender a morar. 

 

Aprendendo a morar e a inscrever na alma 

 

Segundo Bachelard é na “explosão de uma imagem” que os ecos de um passado irão 

propagar, pois ecoam das profundezas ontológicas no “momento em que emerge na consciência [a 

imagem] como um produto direto do coração, da alma, do ser do homem tomado na sua atualidade” 

(BACHELARD, 1978, p. 184). Aqui, para este momento a imagem é a da Escola, chamarei de 

“casa-escola” como sendo a casa em que se mora, casa de valores humanos, fatos reais, espaços de 

proteção para o corpo e a alma humana, ou seja, maternidade da casa-escola. Esta é o “canto 

mundo”, um dos nossos universos primeiros, mundo primeiro de encontros e socializações, de um 

habitar humano numa “poética de espaço”, em que se deve ou deveria viver “a casa em sua realidade 

e em sua virtualidade, através do pensamento e dos sonhos” (BACHELARD, 1978, p. 200). 

Lembrar e sonhar a casa natal é recordar os cantos, espaços de medos e de ambientes de proteção. 

Dirá Bachelard (1978, p. 202) que é devido à casa que um “grande número de nossas lembranças 

estão guardadas e se a casa se complica um pouco, se tem porão e sótão, cantos e corredores, nossas 

lembranças têm refúgios cada vez mais bem caracterizados”. 

Para Bachelard (1978, p. 206) é graças à casa que nossas lembranças são guardadas (casa 

da lembrança, casa ninho, digo casa-escola) e “os valores da intimidade aí se dispersam, não se 

tornam estáveis, passam por dialéticas”. Assim a casa, aqui, digamos a escola, certamente se 

                                                           
2 Paul Ricoeur, em O perdão pode curar?, Revue Esprit, nº 210, 1995, p. 77-82, escreve que os fatos do passado 

jamais são apagados, não se pode desfazer o que foi feito ou deixado de fazer, mas o que foi feito ou sofrido, não 

se estabelece de uma vez por todas. Os acontecimentos ficam abertos para novas interpretações, promovem 

reviravoltas em nossos projetos, devido as lembranças, acertos de contas com o passado. Assim, o que do passado 

pode ser modificado é o peso da dívida, a carga moral. Dessa forma, para ele, a lembrança nos impulsiona para a 

via do perdão, pois revela um caminho de “libertação da dívida” através da conversão do próprio sentido do 

passado. Dirá Ricoeur: “Esta acção retroactiva, do olhar intencional do futuro [sentido ético] sobre a apreensão do 

passado, encontra então um apoio crítico no esforço por contar de outra maneira e do ponto de vista do outro os 

acontecimentos fundadores da experiência pessoal ou comunitária. O que vale efectivamente para a memória 

pessoal vale também para a memória partilhada e, acrescentaria, igualmente para a História escrita pelos 

historiadores” (Cf. HENRIQUES, 2005, p. 38). 
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inscreve em nós, tem seu cantos, desencantos e encantos, pois da infância esta permanece viva, 

quer nos péssimos momentos ou nos felizes (topoanálise)3.  

A casa guarda seus segredos e, quando se retorna a esta, o tempo flui neste espaço de 

passado-presente e as imagens brotam com tanta força quanto às águas que se fartam nas fontes 

nos períodos das chuvas. Esta casa possui estâncias “ter-mais” próprias. Ao primeiro olhar 

surge uma casa-escola simplesmente e em seguida emerge a casa-instituição. Nestas vem à tona, 

memórias boas e ruins. No entanto, desta última, veio primeiro à mente a agressão de uma 

professora, que com o apagador sobre o rosto de uma criança, num ato de violência física, se 

utilizou de um dispositivo para o governamento da sua sala de aula. Este exemplo real, o não 

acatar “a ordem” da professora era ir contra o disciplinamento do processo educacional que 

formatava o aluno.  

No entanto, a casa-escola-instituição guarda seus segredos e sons. É possível escutar seus 

lamentos. O choro contido da sala de aula descobre na solidão do banheiro um espaço de 

liberdade para aliviar-se. Liberdade esta, ligada à solidão proporcionada pelo espaço-refúgio. 

Um corpo disciplinado a procurar pela liberdade de expor suas emoções em um espaço, onde o 

momento emocional não possa ser medido pelas outras pessoas. Um banheiro, um porão, para 

aquele que já fora julgado pela professora e pelos risos dos colegas de classe. 

Certamente que, além do disciplinamento marcado no corpo, a ação da professora deixou 

suas marcas na alma, em uma memória que não compreendia o ódio na não aceitação em 

cumprir uma ordem, de poder dizer o que emocionalmente sentia através do silêncio que o seu 

corpo enunciava; um dizer verdadeiro para essa criança, um dizer sobre a sua timidez perante 

um ambiente novo e desconhecido; um dizer que se enunciou como resistência sob os olhos da 

professora. Assim, o alter tornou-se alienus, estranho, coisificado diante de uma ordem não 

cumprida na qual a violência se legitimou como verdade. 

 Em seu dizer-a-verdade, o menino trouxe a luz dois discursos: um através do seu 

silêncio, da solidão do banheiro e das lágrimas que lhe escorriam pela face; outro a escola, seja 

pelo conhecimento e seus saberes, seja pela ação física, discursos violentos em que o outro lhe 

escapa e assim encobre-lhe a alteridade. Emmanuel Lévinas afirma que “O rosto fala, a 

manifestação do rosto é um discurso. Aquele que se manifesta, traz segundo a expressão de 

Platão, ajuda a si mesmo. Ele desfaz a todo instante a forma que oferece” (LÉVINAS, 1988, p. 

53). No rastro de Lévinas e do Personalismo de Emmanuel Mounier, Alino Lorenzon (1996, p. 

30-31), escreve:  

 
A Identidade e a alteridade pessoais se constroem no afrontamento e na 

experiência do outro. O melhor espelho para o olhar do homem é o olhar de 

um outro homem... Um ser entra no campo imediato de minha vida, e tudo é 

posto em questão unicamente por essa presença”. O outro vem desinstalar 

meus hábitos e minhas convicções. Meu equilíbrio interior não é mais o 

mesmo de antes. O outro é uma interrogação no meio do caminho. Eu preciso 

ser questionado pelo outro. Eu preciso ser interrogado por uma liberdade 

diferente da minha, a fim de (re) descobrir minha liberdade. As perguntas que 

me são dirigidas pelo Outro, por suas palavras ou pelo seu olhar, são diferentes 

daquelas levantadas pelo mundo dos objetos. É que o outro é mais do que uma 

simples natureza. [...] A presença do outro, contrariamente ao pensamento 

                                                           
3 “[...] estudo psicológico sistemático dos lugares físicos de nossa vida íntima. No teatro do passado que é a nossa 

memória, o cenário mantém os personagens em seu papel dominante. Às vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao 

passo que se conhece apenas uma série de fixações nos espaços da estabilidade do ser, de um ser que não quer passar no 

tempo, que no próprio passado, quando vai em busca do tempo perdido, quer ‘suspender’ o voo do tempo. Em seus mil 

alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. O espaço serve para isso (BACHELARD, 1978, p. 202). 
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sartriano, não agride minha liberdade, mas é uma janela para o mundo e um 

convite ao despertar de minha consciência. 

 

Da Antiguidade grega, Platão em sua obra o Fedro, escreve que Sócrates encontra com o 

jovem discípulo Fedro e rumam para fora dos muros da pólis, indicando um afastamento cívico de 

uma cidade repleta de homens ditos sábios. Ironicamente, Sócrates sabia que pouco podia aprender 

dentro dos muros da cidade. Fora dos muros da pólis, do institucionalizado, diante do ambiente 

natural, Sócrates elogia a beleza do lugar e poeticamente fala desse espaço, onde o Belo e o Sublime 

abarcam o jovem Fedro que se interage com o local, encantado pela fala do mestre. Sócrates 

descreve a frescura da água do rio Ilissos, o ar puro, a melodia do canto das cigarras, a relva 

frondosa, as figuras míticas, tal qual um estrangeiro que aprecia pela primeira vez uma nova 

paisagem. Caminharam para tal lugar, para que Sócrates pudesse ouvir o que Fedro tinha para lhe 

dizer sobre o discurso do retórico Lísias que tanto entusiasmara o jovem. Após ouvir tal discurso 

na qual Fedro o havia copiado, Sócrates proferiu seus discursos. Como sabemos, o filósofo “(...) 

não legou à humanidade uma única palavra escrita, pois ao longo de seu caminho, o diálogo, a 

oralidade foi o seu instrumento filosófico. No embate sobre a Oralidade e a Escrita, na obra Fedro, 

encontramos um dado importante” (SILVEIRA, 2014, p. 113). Dirá Sócrates que a oralidade, o 

discurso inflamado, o ouvir, o olhar vivo e animado, atento ao outro é capaz de gravar na alma, de 

inscrever-se nela de tal forma que não precisa escrever. Sócrates pergunta a Fedro: 

 
E agora, dize-me uma coisa: um lavrador inteligente que se interessasse por 

suas sementes e se empenhasse em vê-las frutificar, iria semeá-las, em pleno 

verão, nalgum jardim de Adônis, para alegrar-se ante o belo espetáculo da 

germinação em oito dias? Se o fizesse, seria à guisa de divertimento e não 

oportunidade de algum festival, não é verdade? Porém, as sementes que lhe 

fossem verdadeiramente caras, confiaria ao terreno apropriado, de acordo com 

as regras da agricultura, considerando-se felicíssimo se oito meses depois 

todas elas houvessem germinado com perfeição (PLATÃO, 2007, 276b). 

 

Considerações finais  

  

O encontro é, pois, a abertura para o diálogo, encontro de olhares na qual um vê-se refletido 

no olhar do outro. A escola é a casa materna, local de excelência dos encontros, das memórias e 

recordações que devem inscrever na alma de forma que cresçamos humanamente e não ao 

contrário. Tem a ver com o cuidado de si e do outro, com a philia, com a transformação do mestre 

e do discípulo. Tem a ver com as sementes que são caras e que a educação deve preparar os 

canteiros, para que estas tenham o direito de germinar e crescer ao seu tempo. Dessa forma, 

retomemos ao início de nosso texto, no entanto, modificaremos algumas palavras, pois trataremos 

da casa-escola, casa-ninho, casa-materna, do espaço poético da vida, devendo ficar: (...) de repente 

o garoto ouviu uma voz: “Oh! Menino sorria! Fique assim!”, disse-lhe a professora. Seguiu-se um 

beijo na face e um abraço apertado. Os dois de mãos dadas caminharam juntos para a sala de aula, 

pois a educação será sempre um construir e aprender a morar”. 
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UMA COMUNICAÇÃO BABÉLICA: A CARTA SEM RESPOSTA 

 

Eduardo Silveira1 

 

Comunicação babélica 

 

Esse é o texto de uma comunicação que se supõe "im-posível". Uma comunicação 

baseada na lógica do silêncio. Do corpo em estado de prontidão. Uma comunicação, 

essencialmente babélica. Ao apresentar o livro que consiste em um conjunto de ensaios reunidos 

sob o título “Habitantes de Babel”, Larrosa e Skliar explicam a escolha do mito como forma de 

pensar a condição singular dos nossos tempos. Para esses autores, Babel é um sintoma que se 

refere ao nosso mundo e sua lógica dispersa e confusa, sintoma, sobretudo, da inquietação e da 

perplexidade. Não é mais a Babel, mito negativo, relacionada ao pecado, à culpa, "queda, 

acusação, expiação, castigos: todas catástrofes a serem remediadas pela Humanidade, 

condenada à incansável busca de reunificação" (CORAZZA, 2002, p. 193), mas sim uma Babel 

que nos desassossega e faz questionar sobre a im-possibilidade de comunicação com o Outro:  

 
Como encontrar o Outro, sem que seja como vítima ou culpado, réu e prova, 

testemunho e intérprete da universalidade? Como suspender os processos de 

identificação? Como o Outro pode ser posto em cena não como objeto de ação, 

a ser reparado, integrado, registrado, detectado, feito visível e enunciável, 

tendo calibradas sua integração e ameaça, mas como desafio ao intercâmbio, 

interpelação a nossos símbolos e identidades? (CORAZZA, 2002, p. 192).  

 

Esse outro que ora me interpela a essa comunicação babélica é um palhaço. Não é ele 

um palhaço qualquer, mas o palhaço que nasceu em mim: Verde Gaia Filho. E se ele me 

desassossega é porque nele vejo esse outro que me desafia ao intercâmbio, interpelando 

meus símbolos e identidades. Eu, enquanto biólogo, professor de biologia para cursos de 

ensino médio técnico no Instituto Federal de Santa Catarina, me vejo atravessado pela lógica 

do palhaço e envolvido em seu corpo. Suas fragilidades. Seus desejos outros. Que potência 

isso me traz enquanto possibilidade de pensar a educação para além daquela já definida por 

salas de aula organizadas meticulosamente em currículos formais, conteúdos estáticos e 

corpos enquadrados?  

Ele nasceu em mim, como no conto de Mia Couto (2013, p. 133) Mulher de mim, onde 

um homem resiste durante um tempo à paixão que uma mulher desconhecida exerce sobre ele. 

Em determinado momento ele descobre ser, essa mulher, uma parte de si mesmo: “nela eu 

encontrava não mulher que fosse minha mas a mulher de mim” e assim, ele aceita sua delicada 

súplica: “Me deixa nascer em ti”. 

Eis que, enquanto descoberta de um outro, Verde Gaia2. Também se configura em um 

estimado valor. Amo-o, com carinho profundo. Enquanto tento encontrar babelicamente nele, 

o que faço aqui é lançar-me apaixonadamente em um labirinto de relações, memórias e 

sensações nos (1420ês)pedaços de meu corpo. Já compreendi que Verde Gaia é a expressão e 

o manifesto das várias dimensões que me constituem enquanto subjetividade. Nele estão 

evidentes os outros que também sou e vivas as contradições que envolvem a presença desses 

outros eu mesmo em mim. Mia Couto vem somar-se à minha voz, dizendo que: 

 

                                                           
1 IFSC. E-mail: eduardosilveira@ifsc.edu.br. 
2 Por vezes, carinhosamente, me refiro a Verde Gaia Filho, somente como Verde Gaia ou Verde. 

mailto:eduardosilveira@ifsc.edu.br
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A verdade é que nós somos sempre não uma mas várias pessoas e deveria ser 

norma que a nossa assinatura acabasse sempre por não conferir. Todos nós 

convivemos com diversos eus, diversas pessoas reclamando a nossa 

identidade. O segredo é permitir que as escolhas que a vida nos impõe não nos 

obriguem a matar a nossa diversidade interior. O melhor nesta vida é poder 

escolher, mas o mais triste é ter mesmo que escolher (COUTO, 2011, p. 80) 

 

Ao decidir comunicar-me com meu próprio palhaço e evitar a morte dessa minha 

diversidade interior, percebo que inevitavelmente ele distancia-se de meu corpo e sinto-me 

abandonado. Eis o paradoxo: embora o palhaço nasça enquanto outro emaranhado a mim, 

compartilhando espaços, lógicas e carnes de meu próprio corpo, ele se define por um estado de 

contínua presença-ausência. Não posso ser, a todo o momento, o que sou quando palhaço 

somos. Assim, embora eu entenda sua ausência amparado pelas palavras de Barthes (2003, p. 

35): “ora, só existe ausência do outro: é o outro que parte, sou eu quem fica. O outro está em 

estado de perpétua partida, de viagem; é, por vocação, migrador, fugidio”, ainda assim sofro. 

Porém, nesse sofrimento, sou também motivado por Barthes (2003, p. 39 – grifos do autor): 

 
A ausência dura, preciso suportá-la. Vou portanto manipulá-la: transformar a 

distorção do tempo em vai e vem, produzir ritmo, abrir a cena da linguagem 

[...]. a ausência torna-se uma pratica ativa, um atarefamento (que me impede 

de fazer qualquer outra coisa); cria-se uma ficção com múltiplos papéis 

(dúvidas, recriminações, desejos, melancolias).  

 

E decido manipular essa ausência remetendo uma carta a Verde Gaia Filho. Tornando sua 

presença-ausência texto e escritura. Nos (1421ês)caminhos que nos constituem, encontro 

pequenos elementos significativos para torná-lo novamente presente em sua ausência e talvez 

perceber que as marcas de sua ausência são tão vivas que sua presença é mais que uma ficção. 

Verde Gaia continua comigo. Irradia-se em sua lógica e presença para outros espaços, outros 

desejos, outras relações. À medida que isso se torna uma convicção, sou ainda mais certo de 

reencontrá-lo enquanto texto e escritura. “O sentido (o destino) eletriza minha mão; vou 

dilacerar o corpo do outro, obrigá-lo [...] a entrar no jogo do sentido: vou fazê-lo falar” 

(BARTHES, 2003, p. 86 – grifo do autor). 

 

A carta sem resposta 

 

Florianópolis, doze de fevereiro de 2016.3 

 

Meu querido Verde Gaia Filho, 

 

 Como você está? Depois de muito refletir, hoje decidi remeter-lhe essa carta. E, se 

decido escrevê-la é porque nessa decisão volto a experimentar um prazer um tanto esquecido 

que gostaria de materializar e infundir ao conteúdo que agora, submeto até você. Esse prazer 

me faz lembrar os amigos e amigas postais que tinha quando adolescente. Descobri o incrível 

universo da correspondência postal aos meus quinze, dezesseis anos. A internet ainda 

engatinhava e eu enviava cartas para amigos postais que não conhecia, mas para os quais 

entregava meus segredos, medos e preocupações adolescentes. Era um ritual delicioso! 

Primeiro, pensar no conteúdo. Depois, escolher a caneta apropriada para escrever, sempre com 
                                                           
3 A carta sem resposta é um capítulo de minha tese de doutorado em Educação na UFSC: "Dissecações do corpo 

de um docente-artista em escrituras experimentais", defendida em 2014. Aqui, o texto sofreu algumas adaptações. 
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o esforço de fazer a escrita manter-se retilínea nas folhas sem laudas e, com muito cuidado, 

seguir lentamente para evitar erros que pudessem rasurar a beleza das palavras ali traçadas. Só 

então se seguia o processo de dobrar as folhas cuidadosamente para fazê-las caber no espaço 

do envelope e nele escrever um endereço situado a quilômetros e quilômetros de distância de 

onde aquela caneta traçava convicta uma direção. Para finalizar, colar o selo que significava a 

passagem respaldando a viagem da carta e inseri-la com convicção naquela caixa mágica que 

tinha a misteriosa capacidade de fazê-la chegar aos recônditos mais distantes.  

Após todo o ritual, ainda havia a inevitável espera pelo retorno que me fazia aprender a 

lidar com o tempo e a expectativa frente à neurótica ação mecânica de checar a caixa de correio 

de minha casa duas, três, cinco vezes por dia!! Quando enfim chegava a resposta, era uma 

sensação indescritível! Segurar o envelope ainda sem saber o que ele escondia por trás de sua 

vestimenta formal. Sentir o cheiro do papel e imaginar os caminhos por ele percorridos até 

chegar às minhas mãos. Ao abrir o envelope, desfazer delicadamente as dobras precisas das 

folhas que traziam as palavras de meu correspondente e, na leitura delas, poder vê-lo através 

do seu gesto na grafia. Um prazer possivelmente banal, mas que, condizente com todo aquele 

ritual, ganhava cores e sentimentos múltiplos até a leitura da última linha escrita pelo remetente. 

É lembrando-me de todas essas sensações que as cartas inevitavelmente infundem em 

nosso corpo, que decido remeter-lhe uma delas. Por compreender nossa relação, sei de antemão 

que nunca receberei uma carta sua como resposta, mas, de fato, não a espero. Decidi me 

comunicar diretamente contigo através de uma carta ao perceber ser esse o formato de uma 

possível escritura que dê conta da ambiguidade que envolve sermos parte um do outro. Percebo 

a carta ser uma possível escritura dessa ambiguidade, pois eram elas que em minha 

compreensão adolescente, poderiam ser levadas magicamente daquela caixa misteriosa que 

ficava próxima à minha casa, aos locais mais distantes e inacessíveis. Por vezes até mesmo 

supus ter alguém responsável pela caixa que a abria e respondia a todas as cartas. Uma pessoa 

qualquer, com vontade de ler todas as cartas e respondê-las. Assim, minhas cartas nunca teriam 

viajado aos mais distantes endereços e meus amigos postais não teriam passado de ficções 

criadas por algum desconhecido misterioso. E essa escritura que experimento agora, necessita 

ser envolta nessa misteriosa ficção das correspondências, pois entendo ser você também um 

pouco desse mistério. Você não é um personagem, tampouco uma identidade ou algo parecido, 

mas sim uma lógica própria que faz parte de mim, de meu corpo. Então escrevo uma carta, sem 

resposta. Assim, apaziguo-me e posso dizer-te que meu desejo é compartilhar contigo alguns 

segredos, exatamente como aqueles que eu compartilhava em minhas cartas adolescentes. 

Segredos importantes que só pude perceber e compreender ao chegar até aqui. Porque decido 

compartilhá-los contigo? Talvez por perceber, após reconhecê-lo junto a mim através de nossa 

relação pelo corpo, que na realidade você é o autor-leitor primeiro de todas minhas 

aprendizagens enquanto professor-biólogo-ator. Você sempre esteve presente. Embora sua 

localização precisa situe-se no momento em que decido vestir-me com suas roupas, colocar seu 

pequeno nariz vermelho e vivenciar sua lógica própria, sua presença irradia-se por todo o 

restante de minha existência. Não pude deixá-lo restrito. Você abre frestas, provoca fissuras e 

consegue transgredir a pretensa precisão de sua localização. Certamente isso é possível pela 

condição ambígua que compartilhamos no corpo, mas o fato é que com uma entrega mais 

intensa, consigo vê-lo por toda minha existência, por todos os momentos que constituem minha 

ação como professor, por todas as memórias que originaram essa carta. Em alguns momentos 

sua presença é maior, marcando mais profundamente meu corpo. Nisso percebo suas 

brincadeiras que transgridem a pretensa linearidade espacial de meus movimentos e fazem meu 

corpo revolver-se, angular-se, e saltar como uma criança, ocupando o espaço da vida e 

brincando livremente. Essa sua invasão me lembra de Georges Perec e sua inventividade 
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literária, sempre brincando, torcendo as palavras e a lógica textual-espacial. Em seu livro 

Especies de espacios (2001, p. 31) ele diz:  

 
Escrevo: habito minha folha de papel, cerco-a, viajo nela. 

Suscito espaços em branco, espaços (saltos no sentido: descontinuidades, 

passagens, transições) 

 

Eu 

escrevo 

na 

marge

m...4 

 

Você sempre está presente. E se em algum momento eu tive a intenção de restringir sua 

presença a apenas um momento, não é por desacreditá-lo ou não confiar em sua companhia, 

mas sim pelo desejo de conservá-lo como meu companheiro misterioso. Uma companhia 

valorosa e cara, daquelas que você nutre com todo cuidado e carinho para não perdê-la jamais. 

Ou quem sabe eu tenha escondido sua presença mais evidente, justamente por medo e 

incapacidade de lidar com sua vivacidade e inventividade transgressiva... Confesso Verde, eu 

te admiro muito! Mas, às vezes, você também me assusta... Acho que sou um tanto quadrado e 

conservador demais, você não acha? Eu sei que ainda desconheço muito de você em mim e sei 

que há mais. E se te conto isso agora é com humildade e entrega verdadeira que o faço por 

compreender mais sobre a matéria que te constitui, querido amigo.  

Você é feito da matéria palhacesca Verde Gaia Filho e, após o contágio do palhaço, 

felizmente a matéria palhacesca não pode ser delimitada no tempo e no espaço. Ela move-se 

caótica e intensamente dentro do corpo contagiado. Onde parece haver repouso, com mais 

atenção é possível perceber o intenso movimento de algo selvagem e livre que por vezes vaza 

pela abertura dos poros. E isso me fez lembrar um trecho do livro “Aos 7 e aos 40” de João 

Anzanello Carrascoza que agora compartilho contigo. O livro é a história de uma vida contada 

em dois tempos, infância e meia-idade através de fragmentos que se tocam. Em determinado 

momento em um fragmento da infância, o narrador conta sobre um dia em que ele e um amigo, 

o Bolão, tentavam capturar um pássaro-preto em uma arapuca (2013, p. 98): 

 
A tarde chegou. O sol caía. E, então, fomos lá no Santa Cruz. O Bolão pôs a 

arapuca no meio de uma touceira. Os dois escondidos. Nada em nós fazia 

barulho. A gente só via. E nada aconteceu, de imediato. O mundo estava 

parado; mas, aos poucos conforme nos acostumamos, vimos a verdade. Tudo 

se movia, bem lento. Era preciso paciência pra notar a vida que ali se 

manifestava, no rastilho das formigas (dava pra ouvir as patinhas delas 

estalando o silêncio), no vento que fervia a cabeleira do capim-gordura, no 

céu a tremular de azul, no cheiro flutuante do mato, e o dedo do Bolão se 

erguia até os lábios, Psiu, em alerta, pra gente ser só o que éramos, também 

paisagem, e, enquanto isso, as plantações davam volta em torno de nós. Eu me 

senti na sala de casa, sentado no tapete, mas não assistia à tevê com meu irmão, 

eu assistia às terras com o Bolão, eu via tudo sem chuvisco, no volume 

baixinho da vida, pra prestar mais atenção.  

                                                           
4 “Escribo: vivo en mi hoja de papel, la cerco, la recorro. Suscito espacios en blanco, espacios (saltos en el sentido: 

discontinuidades, pasajes, transiciones). Escribo en el margen...” 
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Nesse pequeno trecho, Verde, de uma infância qualquer que inclusive poderia ser a minha 

– pois também eu (quando ainda não éramos tanto nós) muitas vezes tornei-me paisagem para 

capturar pássaros-pretos –, está escondido o primeiro segredo que desejo compartilhar contigo. 

Somos juntos, passeamos juntos e atravessamos diversas paisagens que constituem as memórias 

de nosso corpo e materializam diferentes momentos de nossa vida: lembranças de infância, 

locais visitados, períodos de formação, prática profissional e artística ou encontros teóricos e 

práticos. São como paisagens afetivas de nossa vida que se montam, remontam e ficcionam em 

nosso ser-no-mundo.  

Todos esses momentos-paisagens nos misturam confusamente e, ao perceber sua 

presença-ausência constante e confusa – ora fugidia, ora enfática –, compreendo ser você a 

principal paisagem que atravessa minhas paisagens enquanto professor! Seu corpo, que na 

realidade é nosso, é um corpo que se define por ser, ele também, paisagem. Corpo-paisagem 

que não determina uma identidade plena e definitiva, mas que se agranda em horizontes 

múltiplos, ambiguidades, mistérios, revoltas e, a cada momento, de acordo com os diferentes 

estímulos que recebe, faz aparecer novos movimentos. Alguns lentos, outros velozes, mas 

sempre movimentos de manifestação da vida em potência. Corpo-paisagem que tampouco te 

define enquanto personagem, Verde Gaia Filho, mas como uma postura frente a essa vida em 

potência que a faz se confundir com a ficção e tornar-se, ela própria, também paisagem nesse 

corpo que compartilhamos. Corpo-paisagem que se mistura às paisagens múltiplas constitutivas 

de nossa vida narrada no encontro com a escritura e deixa-se afetar por elas, originando sua 

presença verdadeira, contínua e paciente. 

Você não sabe como me sinto – e te sinto! – feliz ao compreender isso Verde... João 

Anzanello diz que escondidos naquele terreno aguardando a chegada dos pássaros-pretos na 

arapuca, “era preciso paciência pra notar a vida que ali se manifestava”. Se nos sinto feliz é 

justamente por notar sua vida manifesta pelo texto e entre-texto que constitui nossa prática 

docente que com esforço e comunhão fomos aos poucos construindo e lapidando. E mais ainda 

por saber que, se pude notar a manifestação de sua vida, é porque consegui percorrer as 

paisagens que as constituem com calma e paciência. Aos poucos. Nos detalhes. Parando. Indo 

e voltando. Respirando. Deixando o tempo perder-se por entre as camadas de letras, memórias 

e sensações que confusamente enovelam-se, fomo-nos apaziguando com o tempo, com as 

dificuldades, com nosso corpo e com a multiplicidade que nos constitui.  

É Verde... Algumas coisas nós só conseguimos enxergar através da lentidão. Então é 

assim, lentamente, com a escrita leve e tranquila, que compartilho contigo um segundo segredo 

que só pude descobrir através do encontro verdadeiro com seu corpo-paisagem. É justamente 

pelos “entres” desse encontro, lento e paciente, capaz de refletir as aprendizagens múltiplas do 

percurso pelo inusitado da vida em nós manifesta, que consegui enxergar a experiência... Ela é 

o segundo segredo que guardei para ti. Confesso que durante algum tempo nos percebi confusos 

entre isso que se sugere como experimentos de aula de biologia, ciência, pedagogia, currículo, 

avaliação? Sim, esse frenesi vem daquilo que em nós é biologia, docência, arte... Mas eis que 

nesse emaranhado todo, foi do encontro com seu corpo-paisagem estrangeiro em si mesmo, 

aberto e múltiplo que acolhi a experiência. Percebi ser ela aquilo que atravessa cada um dos 

momentos pedagógicos que vivenciamos, conectando-os um a outro através de nosso corpo-

paisagem, pela improvisação.  

Sim Verde, e com de Jorge Larrosa, posso dizer-te: mais do que experimentos, 

experiências... Quando Larrosa (2011, p. 17) me fala que um experimento precisa ser 

homogêneo, repetível, previsível, antecipável, etc, percebo que nossas práticas experimentais 

de docência dificilmente podem ser assim reconhecidas... Principalmente a partir do momento 

em que reconheço sua inegável presença contínua enquanto corpo-paisagem palhacesca através 
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delas... Confesso que se recomeçássemos nossa trajetória profissional hoje, seguindo a mesma 

lógica, os mesmos movimentos e procedimentos, não consigo acreditar que chegaríamos ao 

mesmo lugar... E nisso vejo como nos aproximamos de experiências singulares... Somos, no 

presente do corpo-paisagem múltiplo e enigmático que compartilhamos, a possibilidade 

contínua de experiências plurais e irrepetíveis. E uma paisagem, meu amigo, está sempre prenhe 

da diferença e da liberdade... Nunca a vemos com os mesmos olhos, nunca a habitamos com o 

mesmo corpo. E assim também o é a experiência como comenta Larrosa (2011, p. 19) nesse 

trechinho que agora copio para você, Verde: 

 
A experiência sempre tem algo de imprevisível, de indizível, de 

imprescritível. E mais, a incerteza lhe é constitutiva. Porque a abertura que a 

experiência dá é a abertura do possível, mas também do impossível, do 

surpreendente, do que não pode ser. Por isso a experiência sempre supõe uma 

aposta pelo que não se sabe, pelo que não se pode, pelo que não se quer. A 

experiência é um talvez. Ou, o que é o mesmo, a experiência é livre, é o lugar 

da liberdade. 

 

Quer mais incerteza do que aquela que nos mobiliza durante o planejamento de uma aula 

qualquer quando decidimos seguir no enlace de uma questão inicial que se desdobra em 

diferentes caminhos? Pois é Verde, a improvisação é o reino das incertezas e você, enquanto 

palhaço, sabe muito bem disso, não é mesmo?  

E não é que entre todas as incertezas, confusões e dificuldades chegamos até aqui juntos 

e cada vez mais integrados um ao outro? Eu me vejo cada vez mais em você Verde Gaia Filho, 

e tenho certeza que você também me vê em ti... Isso porque aprendemos a reconhecer e aceitar 

nossa condição múltipla. E agora posso dizer-lhe com convicção que foram justamente essas 

experiências e a maneira apaixonada e plena pela qual nos entregamos a elas que nos fizeram 

integrar um ao outro. Sim Verde, porque se você me permite novamente fazer minhas as 

palavras de Larrosa (2011, p. 22), ele diz que: “a experiência não está do lado da ação, ou da 

prática, ou da técnica, mas do lado da paixão. Por isso a experiência é atenção, escuta, abertura, 

disponibilidade, sensibilidade, vulnerabilidade, ex/posição”... Ambos sabemos que cada 

momento docente que vivenciamos é realizado com entrega apaixonada, com abertura e escuta 

para aquilo que nosso corpo traz enquanto sugestão, com sensibilidade e disponibilidade para 

aceitar os (des)caminhos propostos e certamente com vulnerabilidade de expor-se e arriscar-se 

em propostas incertas. É por isso Verde, que eles nos propiciam esse encontro tão verdadeiro, 

pois neles saímos da esfera da experimentação e passamos aos domínios misteriosos da 

experienciação em nosso corpo-paisagem. E assim, fico feliz em saber que podemos nos 

reconciliar com a experimentação pela experiência que cada uma delas nos possibilitou. 

Além disso, querido Verde, e isso eu agora te confesso um tanto encabulado, foi somente 

através desses domínios misteriosos da experienciação que pude exercitar uma instância de 

alteridade mais radical em relação ao que cotidianamente considero como eu, para encontrar 

aquilo que em mim, é você, através nosso corpo-paisagem. E isso eu percebo quando leio, entre 

livros que passam velozmente sobre minhas mãos compondo algumas das paisagens que 

constituem nosso corpo, o que Marilena Chauí (2002, p. 138-139) escreve sobre a experiência 

a partir de Merleau-Ponty: 

 
Abertura para o que não é nós, excentricidade muito mais do que 

descentramento, a experiência ‘não é um modo da presença a si, é o meio que 

me é dado para estar ausente de mim mesmo [...] Abrindo-se para o que não é 

nós, a experiência não é comportamento nosso nem acontecimento para nós. 
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Abre-se para o que em nós se vê quando vemos, em nós se fala quando 

falamos, em nós se pensa quando pensamos.  

 

Pois é Verde, espero que entenda a dificuldade que uma atitude como essa demanda e não 

te zangues comigo... Sei que dificilmente você se zangaria, pois dois dos ingredientes mais 

belos da matéria palhacesca são a humildade e a generosidade, e eu agradeço imensamente por 

isso. Agradeço também por sua paciência, seu afeto e sua consideração em relação às 

dificuldades que nos acompanham nesse processo. Posso dizer que as experiências que nos 

atravessam durante o percurso de nossa relação, foram mais do que simples descobertas. Foram 

também aprendizados, reconciliações, reconhecimentos, e aceitações necessárias e muito 

significativas que, aos poucos, vão formando a silhueta de nosso corpo-paisagem. Uma silhueta 

que não define um contorno preciso, mas sim um contorno confuso que se desfaz e refaz 

continuamente abrindo-nos, ausentando-nos de nós e ampliando os horizontes possíveis de 

nosso corpo-paisagem no mundo.  

Eu sei que estou me estendendo muito amigo, mas antes de finalizar e como forma de 

materializar meu agradecimento, eu envio junto com a carta, duas imagens de dois artistas que 

significam muito do que estou tentando dizer com tudo isso que agora escrevo. A primeira 

imagem é de Ana Mendieta, artista cubana que ainda criança foi mandada aos Estados Unidos 

fugindo do regime cubano e lá viveu em orfanatos e instituições católicas junto com sua irmã 

mais velha. Ela estudou artes na Universidade de Iowa e produziu muitas performances e 

trabalhos de earth-body. Sempre discutindo o feminino e a relação entre corpo e natureza, ela 

explora diversos temas, principalmente relacionados à sua condição cultural de expatriada, a 

morte e vida, à violência sexual do corpo feminino e à relação sagrada entre a paisagem e o 

feminino. Um de seus trabalhos mais conhecidos é a série “Silueta” em que ela mistura seu 

corpo à paisagem, adere-o ao barro, às pedras, plantas e outros elementos que constituem o 

espaço e molda-se junto a eles, mimitizando-se. Assim, através da experiência de tornar-se 

paisagem, ela faz brotar uma silhueta ambígua. É o corpo que extravasa sua condição material, 

definida e restrita e torna-se mais. Mistura-se ao mundo, confunde-se à paisagem e surge, ele 

também, como paisagem. É o mesmo corpo-paisagem, confuso, ambíguo e infinito que também 

nos define Verde. As margens não limitam, só servem para confundir. A matéria não revela, só 

expande a constituição múltipla que nos faz ser também essência de mundo através das 

experiências que nos atravessam.  

A segunda imagem que lhe envio, Verde Gaia, é de John Divola. Artista norte americano que 

trabalha na interface entre fotografia, artes visuais e performance. Seus trabalhos geralmente 

exploram a paisagem e a fronteira entre abstrato e específico. Em vários de seus projetos ele 

performa uma ação registrando-a pela fotografia, como no projeto “As Far As I Could Get” (Tão 

longe quanto eu conseguir) em que ele liga o temporizador da câmera e sai correndo, o mais rápido 

possível, para longe dela. As imagens são registradas em uma exposição de 10 segundos e mostram 

um corpo que corre de costas para a câmera como se, ao longe, invadisse e se mistura à paisagem. 

Outro projeto interessante se chama “Four Landscapes” (Quatro paisagens). Ele se constitui por um 

portfólio de 20 fotografias organizadas em quatro grupos de cinco fotografias. As fotografias são 

todas em preto e branco e têm um aspecto granulado em sua impressão. A ideia é exibir as 

fotografias em sequência, já que o portfólio é projetado para funcionar como uma instalação. Nela, 

Divola discute a relação natureza-cultura através da paisagem que cada grupo de fotografias 

constrói. No primeiro grupo, Paisagens Ocupadas, as fotografias tiradas no parque nacional de 

Yosemite trazem, cada uma, pessoas à distância, como se perdidas, vagassem pela paisagem 

natural. O segundo grupo se chama Casas isoladas. Nele Divola fotografa casas isoladas na 

paisagem, em uma pequena cidade do deserto próximo a Los Angeles. O terceiro grupo, Cães 
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Vadios, apresenta em cada fotografia um cachorro de rua de Los Angeles. E por fim, o último grupo 

que se chama Barcos no Mar é composto por fotografias onde um barco perde-se no mar, ao longo 

da Costa do Pacífico. 

Através dessa instalação, Divola consegue compor uma paisagem de várias camadas em 

que natureza e cultura se entrecruzam continuamente, ora com intensidade, ora com sutileza. É, 

também, um grande dispositivo lúdico, pois em algumas fotografias, a relação entre o objeto 

determinado (pessoas vagando, uma casa isolada, um cão abandonado e o barco perdido no 

mar), não é tão clara e, exige uma invasão mais minuciosa na paisagem da fotografia para que 

se descubra o detalhe preciso. 

É uma destas imagens do grupo Paisagens Ocupadas que lhe envio Verde Gaia. Em toda 

a composição de Divola e mais especificamente nessa imagem, posso perceber a relação que 

compartilhamos. Uma relação delicada e lúdica que se estabelece em camadas entrecruzantes 

para, por fim, compor uma grande experiência de vinculação na constituição do corpo-

paisagem. Essa vinculação por vezes é misteriosa e de difícil acesso, pois se esconde em nossa 

infinitude. Porém, com calma e paciência é possível percebê-la e senti-la com intensidade. A 

mesma intensidade que extravasa na fotografia que lhe envio ao percebermos a integração entre 

as pessoas que compõem a paisagem. 

Pois bem meu querido amigo. Fico por aqui. Essa carta já se tornou maior do que eu 

imaginava, mas eu precisava enviá-la mesmo assim. Espero que lê-la tenha te tocado da mesma 

forma que me tocou escrevê-la. Garanto que cada curva de cada letra foi traçada com o mesmo 

prazer que sinto quando nos encontramos. Tivemos nossas diferenças, dificuldades e 

frustrações, mas isso não diminui o carinho que sinto por você, tampouco a gratidão pela 

parceria e pelos grandes aprendizados compartilhados. 

Logo nos veremos novamente e isso me apazigua. Sei que estará comigo. Em cada aula, 

em cada apresentação e em cada improvisação. Desejo que cada vez possamos nos conhecer 

melhor. Compartilhar mais segredos e intimidades. Sonhos e desejos.  

Deixo um grande e afetuoso abraço para você Verde Gaia Filho. Você palhaço, você 

potência. Você pedaço meu, enigmático e cativante. Você paisagem de nosso corpo. Irrestrita. 

Transgressiva. Delicada. Aberta e contínua.  

 

Até breve. 

 

E. 
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Figura 1. Ana Mendieta. Série “Silueta” 19785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Disponível em: <http://artblart.com/tag/land-art/>. 

http://artblart.com/tag/land-art/
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Figura 2. John Divola. Occupied Landscapes #4. 1989-1996 
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CONTADOR DE HISTÓRIAS – TEXTO, CORPO E VOZ, EM PERFORMANCE 

 

Maria Claurênia Abreu de Andrade Silveira1 

Marineuma de Oliveira Costa Cavalcanti2  

 

Este texto refere-se à atuação de contadores de histórias tradicionais, aqueles que 

construíram o seu repertório, principalmente através dos recursos da oralidade, do ouvir outros 

contadores e que atualiza o seu repertório contando para outras pessoas. As pontuações 

apresentadas apoiam-se, principalmente, em pressupostos teóricos de Zumthor (1997; 1993), 

no que toca à oralidade e, especificamente à vocalidade que caracteriza a expressividade da voz 

e envolve o texto oral dito, representado, em participação com os ouvintes, em situação de 

performance. Observa-se o contador de histórias, na sua capacidade de transmitir os contos, de 

ser ouvido. Menciona-se também a recepção daqueles que participam, com o contador, da ação 

de contar que favorece a manutenção do seu repertório e da tradição de contar/ ouvir. 

Referenda-se o diálogo que se revela possível nas ações de dizer e de ouvir dizer, envolvendo 

contadores e ouvintes, na permanência da produção oral dos contadores de histórias. 

 

Sobre a tradição de contar histórias 

  

Quando se faz referência ao ato de contar histórias, prevalece a predisposição de trazer à 

memória alguém que detém um repertório de textos, aquele que sabe lidar com a palavra 

contadora, que pode entreter uma audiência em sua volta com relatos interessantes, envolventes. 

Um contador tradicional3 é reconhecido por deter um saber que não pertence só a ele, mas a 

toda a comunidade onde ele está inserido e que reconhece esse saber como uma expressão 

especial. A sua arte de contar não se realiza no isolamento e, para ser exercida, na sua 

especificidade, necessita de atenção, de proximidade, de escuta, de troca. 

As pessoas que se reúnem em torno do contador para ouvi-lo contar dispõem-se no espaço 

da performance4, permitindo que o contador exerça lugar de destaque. Todos os presentes 

postam-se em torno do contador, ou se não, voltados para ele. A relação é de troca do contador 

com o grupo que tende a distribuir-se no espaço em que a performance acontece, de maneira a 

poder não só ouvir mas também ver quem usa da palavra.  

Participar de uma performance pressupõe estabelecer as condições de uma conversa, de 

uma troca de ideias, de compartilhar experiências. Ouvir contar histórias revela-se como um 

acontecimento que enseja a presença integral principalmente de quem conta em relação aos que 

ouvem. Mesmo a conversa sendo de todos, sendo dada a palavra a quem quiser e se considerar 

capacitado a fazer uso dela, ao propor contar uma história e o consenso daquela assembleia 

permitir que aquele seja o conto apresentado, passa a valer a palavra do contador. Quem preside 

a reunião é o contador. Dele é a palavra, por ele passam as palavras dos demais. 

                                                           
1 Universidade Federal da Paraíba/Centro de Educação e Programa de Pós-Graduação em Linguística - Proling. 

João Pessoa, Paraíba, Brasil. E-mail: claurenia@gmail.com. 
2 Universidade Federal da Paraíba/Centro de Educação/Mestrado Profissional em Letras – Profletras PB. João 

Pessoa, Paraíba, Brasil. E-mail: marineumaoliveira@gmail.com. 
3 Contador tradicional refere-se àquele que, no curso da sua vida, construiu um repertório a partir, principalmente 

de ouvir contar e atualiza esse repertório e suas formas de narrar nas oportunidades de trocar textos, ouvindo e 

contando histórias. 
4 A performance, segundo Zumthor (1993), revela-se no diálogo entre o intérprete e o ouvinte-espectador, como 

acontece em uma reunião de um contador de histórias com o seu público, interagindo na recriação das narrativas 

apresentadas. 

mailto:claurenia@gmail.com
mailto:marineumaoliveira@gmail.com
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Ao iniciar a narrativa, ele procura adequar-se às circunstâncias do contar. Sabendo que o 

contar é via de mão dupla composta por quem fala e quem ouve, fica a postos ante o narrar, 

adequa a postura física, o gestual, a entonação da voz à narrativa que se avizinha e que passa a 

reconstruir: “Eu vou contar uma história, mas uma história muito bonita que aconteceu faz 

muito tempo...” O que vem à tona, de alguma forma, diz respeito a todos os presentes. Os fatos 

são apresentados, discutidos, acrescentam-se outros fatos aos anteriores. As narrativas 

constituem um fio condutor da conversa e vice-versa. Dá-se uma complementação, uma vez 

que uma história traz os exemplos do que foi falado anteriormente, em outras situações e, por 

sua vez, o que é mencionado na história é ponto a ser lembrado e discutido na conversa.  

Um contador tradicional nem sempre inicia a narrativa utilizando a fórmula “era uma 

vez”, como registram algumas versões impressas dos contos de fadas5. Mas, a entonação e o 

ritmo da voz, convidam a ouvir contar. No início da história, um tom mais grave, voz pausada, 

um ritmo mais lento e marcado, é utilizado pelo contador, como se estivesse dando tempo não 

só para ele, mas também para seus ouvintes “entrarem” na história. Implicitamente, o contador 

convida os presentes para ouvir contar, para interagir com ele na troca de experiências, de 

informações. Estabelece com essa postura a mudança do tempo da conversa, do dizer6 para o 

tempo da narração, do contar. A situação inicial que se desenha, as primeiras personagens 

anunciadas são definidas quase em tom de oração. O falar assume os ditames do contar e, em 

função da história, modula-se a voz para melhor representar as personagens do conto. Os ritmos 

sucedem-se dando a tonalidade à história que o contador com sua experiência e criatividade 

percebe e demonstra como sendo a mais adequada às circunstâncias do contar. Aqui está 

incluída a interação com os ouvintes, parte integrante e indissociável da performance. A voz 

reveste-se de mistério acenando para as surpresas que a história guarda e que, de acordo com a 

concepção de Michel Hindenoch (1997, p. 55), exibe essa força da palavra contadora: “A voz 

é o mistério cuja pujança verificamos a cada dia. É uma das maneiras mais extraordinárias de 

encontro, de troca, de sedução, de partilha”7. 

O contador perscruta os ouvintes enquanto narra a história. A sua atenção divide-se entre 

a história e ao mesmo tempo os ouvintes. O bom contador de histórias sabe fazer sua voz 

deslizar no fio do próprio olhar, como afirma com propriedade Ellie Bajard (1994, p. 100). O 

olhar do contador atua também no sentido de perceber o efeito da história sobre os ouvintes. 

Faz-se necessário perceber a disposição dos ouvintes para ouvir contar. Por se tratar de uma 

performance oral, mesmo não usando da fala, os ouvintes, participantes, sinalizam com a 

expressividade do olhar, em interação com o contador, por vezes buscam complementar uma 

frase, rever uma sequência narrativa. O “clima” do contar se estabelece gradativamente, à 

medida que a história vai sendo recriada pelo contador, dentro de uma relação de integração 

com seus ouvintes. A voz do contador passa a ser a voz da comunidade. A sua palavra recria a 

história, revive o cotidiano através da imaginação.  

Essa voz que conduz a narrativa também busca eleger o assunto mais palpitante, comentar 

o cotidiano nas trilhas das personagens, nos espaços e costumes veiculados durante a narração. 

Temáticas vão sendo acomodadas nos desvãos e nas entrelinhas das histórias contadas para 

muitas vezes ressurgirem nas conversas que o contar vai suscitando. As histórias propriamente 

                                                           
5 Para Catherine Velay-Vallantin (1992, p. 38), são considerados contos de fadas as histórias publicadas por 

Perrault, Andersen e pelos irmãos Grimm. 
6 Ellie Bajard (1994) estuda o dizer e o narrar como prática de expressividade. A conversa do contador estaria mais 

voltada ao dizer, à informação. 
7 No original: “La voix est mystère dont nous vérifions chaque jour la puissance. C’est um des mohines les plus 

étonnants de reencontre, d’ échange, de séduction et de partage”. Tradução nossa, também em todas as citações 

traduzidas neste texto.  



CONTADOR DE HISTÓRIAS – TEXTO, CORPO E VOZ, EM PERFORMANCE 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1431-1435, SET.DEZ.2016 1433 

ditas podem constituir espaços de aprendizagem. Nas informações que são trocadas, nas 

discussões que se acaloram são colocados os saberes da comunidade, os dados culturais 

conhecidos e vivenciados. Integrado a essas vivências comunitárias, é oferecida a oportunidade 

de ouvir contar, de conviver com um repertório de histórias que também são compartilhadas. 

 

O gesto também produz sentido 

 

Um contador de histórias compõe a sua história utilizando os fatos do cotidiano, 

mostrando-se inteiro em corpo e voz8. A oralidade de que se compõe a narrativa é revelada na 

postura do contador. Segundo Zumthor (1997, p. 203): “A oralidade não se reduz à ação da voz. 

Expansão do corpo, embora não o esgote. A oralidade implica em tudo o que, em nós, se 

endereça ao outro: seja um gesto mudo, um olhar”. Na performance, o contador exercita o que 

este autor denomina de “estruturação corporal”, tudo o que é específico da poesia oral, incluindo 

o olhar, o gesto, o que comporiam a “gestualidade”. O corpo do contador integra-se à voz, 

realizando os gestos indispensáveis à expressão da arte de contar. 

Contar histórias, tradicionalmente, é uma atividade desenvolvida, geralmente, com as 

pessoas sentadas. Inclusive o contador, que dessa forma se posiciona na mesma altura dos seus 

ouvintes, podendo interagir melhor com eles. Permanecendo sentado, ele tem os movimentos 

limitados à parte superior do corpo, o que concentra a gestualidade principalmente nas mãos9. 

Os movimentos de corpo inteiro são apoiados no local onde está sentado. Mesmo contidos pela 

posição sentada, os gestos não deixam de se alargar e procurar expressar o que está sendo 

narrado. A cena inclui os participantes da performance que veem no contador o desenrolar da 

história. Hindenoch (1997, p. 49) complementa esse posicionamento quando afirma que “o 

ouvinte (...) tem o olhar sonhador uma vez que ‘vê’ o que está sendo dito”.10 

Segundo Zumthor (1997, p. 203), a competência de um artista da palavra integra-se a um 

modelo gestual, uma vez que, na performance, gesto e enunciado estão em permanente 

associação. O gesto enriquece a palavra, ampliando os seus significados. Em determinados 

momentos da narração, o gesto substitui a palavra. O que é dito com as palavras é reforçado 

com o gestual. Os gestos animam o conto; dão ênfase à narrativa. O contador, ao reviver a 

história, o faz de corpo inteiro e o seu gestual tem a intenção também de colaborar na 

clarificação dos detalhes da narrativa, tornando mais expressivos os momentos mais 

importantes da história e ao mesmo tempo revelando o talento do contador. Se a história chama 

a atenção dos ouvintes, o gestual apropriado mantém a concentração. 

O contar toma corpo na voz do narrador que torna presente no gesto a ação que ele deseja 

representar. O gesto, como a história que o contador ajuda a compor, revela a um só tempo a 

fugacidade da palavra dita e a permanência na memória da ação do contar. Zumthor (1997, p. 

207) explica que “o gesto gera no espaço a forma externa do poema”. A criatividade do contador 

revela-se também na capacidade que ele demonstra na utilização do gesto na performance. 

A voz sem gestos perde em capacidade de representação. O gestual empresta à 

performance o seu caráter teatral. O ouvir sem ver tiraria daquele que participa como ouvinte a 

oportunidade de integrar sentidos que ampliam o espaço imagético do conto, completando a 

sua rede de significações. O fato de uma performance de um contador tradicional se apoiar 

principalmente na interação com seus ouvintes, na conversa informal, retira a possibilidade de 

o contar se dar sem a visualização mútua dos participantes – contador e ouvintes participantes. 

                                                           
8 Segundo Sorin-Barreteau (1982, p. 37), é específico da literatura oral uma receptividade a tudo o que se refere à 

performance do contador: gestos, mímicas, entonação, ruídos, silêncios, reações do público. 
9 Em Silveira (1998, p. 45) descreve-se a gestualidade na performance de um contador de histórias. 
10 No original: “L’auditeur (...) a le regard reveur lorsqu’il ‘regarde’ ce qui est dit”. 
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A performance acontece em um espaço determinado. As atenções convergem para o contador 

que transforma o contar em ritual, em oportunidade de formalizar posicionamentos e, 

juntamente com seus ouvintes, produzir sentidos.  

Em um encontro onde o contar toma espaço, o contador vai compondo o repertório a 

partir do pedido do ouvinte. Esse é também momento das discussões sobre as coisas do 

cotidiano. A conversa oferece o motivo que a história contada exemplifica, ampliando as 

possibilidades de ver a questão por outros ângulos.  

 

A título de conclusão 

 

O contar veicula não só o enredo da história, mas também todo um saber comunitário que 

subjaz nas entrelinhas da narrativa. Fatos relacionados a aspectos culturais da comunidade 

encontram nas narrativas um veículo para a sua manutenção. O fato de o contador ser parte do 

grupo de pessoas ao qual conta suas histórias lhe empresta segurança para que ele possa exercer 

o papel de porta-voz do seu grupo social, reforçando, com as suas narrativas, valores comuns a 

todos do grupo. O ato de narrar reconstrói um saber que é de todos; empresta significado mais 

profundo aos acontecimentos veiculados na narrativa que podem ser aqueles do seu cotidiano. 

Os ouvintes possibilitam a ampliação do repertório do contador. Quando uma história 

mencionada no grupo presente à performance não faz parte ainda do acervo do contador, é o 

ouvinte que lhe apresenta sequências narrativas de que é formada. Uma vez de posse dessas 

informações, o contador, utilizando a sua capacidade de recompor a narrativa, apresenta a sua 

versão da história. A leitura de mundo dos envolvidos no processo colabora nessa 

transformação. Recontando a história para os ouvintes, o contador recria, dá vida às 

personagens, empresta colorido aos textos, revê as coisas do cotidiano. A tradição conserva-se 

na troca de narrativas que segue o ritmo da memória e da oportunidade de fazer-se ouvir.  

Integrantes da performance, os ouvintes reconhecem no contador, através da sua arte do 

contar, o papel social que ele representa. Através da palavra, o contador estabelece a relação de 

intercâmbio entre saberes comunitários e particulares, do próprio contador como pessoa que 

convive com o grupo e participa do seu cotidiano. No contar/ouvir histórias compartilham-se 

experiências que transcendem as histórias. O que é dito através da narração revela uma nova 

maneira de dizer o já sabido. 

Como o poeta popular, o contador de histórias desempenha na sua comunidade um duplo 

papel: de levar sua arte para o povo ao mesmo tempo em que reelabora no contar as informações 

que recebe daqueles com quem venha a conviver. Saber contar histórias e ser reconhecido pela 

comunidade como bom contador lhe garante um papel específico no grupo. Ele detém uma arte: 

a arte da palavra. 

Para Benjamin (1985, p. 221) há uma importância visceral na arte de contar, uma vez que 

a narrativa é construída com a vida que pulsa em cada um de nós. E o autor se questiona: “(...) 

a relação entre o narrador e sua matéria - a vida humana – não seria ela própria uma relação 

artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência – a sua e a dos outros – 

transformando-a num produto sólido, útil e único?” 

Assim é a palavra contadora: feita de aprendizagens, da relação humana de saberes e de 

vivências múltiplas, enriquecida pela experiência de viver e de recontar a vida. 
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PONTENCIALIDADES DO REGISTRO ESCRITO SOBRE A PRÓPRIA 

PRÁTICA DE LICENCIANDAS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

PARTICIPANTES DO PIBID UFSCAR 

 

Heloisa Chalmers Sisla1 

Márcia Regina Onofre2 

 

“Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele 

se dispõe para a gente é no meio da travessia.” 

João Guimarães Rosa 

 

Este trabalho parte das discussões realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre 

Processos Formativos e Saberes da Docência da UFSCar e das ações efetivas desenvolvidas 

pelas diferentes participantes (Coordenadora de Área, Coordenadora de Gestão, Bolsistas 

Licenciandas, Supervisoras) do Curso de Pedagogia do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) da UFSCar – São Carlos, SP. 

A pesquisa toma por referência as bases do PIBID tanto por seu caráter inovador frente às 

políticas de formação inicial de professores, quanto por sua abrangência e excelência nas ações 

compartilhadas entre universidade e rede pública de educação básica. (BRASIL, 2009-2013) 

A pertinência em analisar os impactos de um programa dessa magnitude se revela nos 

dados apresentados em 2014 sobre a abrangência histórica de ações que iniciaram em 2007 com 

a participação de 3.544 bolsistas e atingiram em 2014 aproximadamente 90.000 participantes, 

envolvendo cerca de cinco mil escolas de educação básica e 284 instituições de ensino superior. 

(GATTI et al., 2014). 

A escolha pelo subprojeto da Pedagogia diz respeito não só a proximidade de nossa 

atuação como também a importância de aprofundamento de estudos na segunda maior área 

(3.080 participantes) atendida pelo Programa de acordo com Relatório de gestão do PIBID 

2009-2013. (BRASIL, 2013). 

Na UFSCar a área de Pedagogia iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010 

com a participação de 12 bolsistas, 1 coordenadora de área e 1 supervisora. Atualmente são 

atendidos 61 bolsistas, 4 coordenadoras de área, 12 supervisoras e 4 escolas participantes. 

Este estudo, em específico, se volta para a análise de textos provenientes dos diários e 

portfólios produzidos pelas 12 bolsistas licenciandas do Curso de Pedagogia PIBID-UFSCar 

entre os anos de 2010 e 2011, com o objetivo de indicar as potencialidades do registro escrito 

e a reflexão sobre a própria prática resultantes de suas atuações em atividades desenvolvidas 

em uma escola pública da cidade de São Carlos, São Paulo.  

É importante destacar que as análises realizadas nos materiais (diários e portfólios) 

partem do olhar das coordenadoras (área e gestão) e da professora supervisora do grupo com o 

consentimento legal das licenciandas (Termo Livre Esclarecimento - TLE). As identidades das 

licenciandas foram preservadas por nomes fictícios das mulheres dos contos de Sagarana e 

Guimarães Rosa, cujas narrativas são tão ricas quanto os das pibidianas que aqui expomos. 

A escolha pela analise dos registros escritos contidos nos diários e portfólios ocorreu 

devido a riqueza proporcionada por esses instrumentos que permitiram captar as ações, 

observações, percepções e reflexões vivenciadas pelos bolsistas ao longo dos 24 meses de 

atividades desenvolvidas.  

                                                           
1 Universidade Federal de São Carlos, SP, Brasil. E-mail: heloisasisla@gmail.com.  
2 Universidade Federal de São Carlos, SP, Brasil. E-mail: mareonf@yahoo.com.br. 
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Os diários foram selecionados por oferecerem a oportunidade de registros que permitiam, 

cotidianamente, as licenciandas refletirem sobre os processos formativos, os saberes do 

conhecimento e da experiência e as estratégias de ação e restruturação da prática (ZABALZA, 

2004); os portfólios por se configurarem como eixo organizador do trabalho pedagógico pela 

virtude e importância ao longo de todo o processo de construção da docência e a articulação 

com os conhecimentos teóricos do curso de formação inicial (VILLAS BOAS, 2005). 

Neste estudo partimos da premissa de que a prática pedagógica é de extrema importância 

na constituição do “ser professor”, e nesse sentido o exercício da reflexão deve possibilitar a 

criação de uma nova realidade, experimentando, corrigindo e inventando através do diálogo 

que estabelece com as ações cotidianas. Neste sentido, compartilhamos das contribuições de 

autores que defendem a reflexão-na-ação, como um processo fundamental na construção de 

novas estratégias de ação, novas teorias, e novos modos de enfrentar e definir os problemas. 

(ALARCÃO, 1996; NÓVOA, 1992; PÉREZ GÓMEZ, 1992; PIMENTA & GHEDIN, 2005; 

SCHON, 1986; ZEICHNER, 1992). 

Acreditamos que o exercício da reflexão deve permitir aos professores assumirem uma 

postura de empenho autoformativo possibilitando a esses profissionais o despertar das próprias 

potencialidades sobre os saberes que detém contribuindo para a construção de novos 

conhecimentos visando uma ação transformadora. (ALARCÃO, 1996) 

Foi com essa proposta que as atividades foram desenvolvidas na escola. Dentre as ações 

realizadas pelas licenciandas destacamos as de maior visibilidade para os professores, alunos e 

comunidade escolar: apoio escolar (alfabetização, matemática e língua portuguesa aos 

estudantes de 1º ao 5º ano), participação nos grupos interativos e biblioteca tutorada, elaboração 

e condução de sequências didáticas (1º e 2º anos), trabalho colaborativo com as professoras em 

sala de aula (auxílio em aulas específicas e aos estudantes) e exibição e discussão de filmes 

para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além das atividades mencionadas, 

participaram ainda, de outras atividades com as demais áreas do PIBID na escola e de reuniões 

semanais na universidade, nomeadas pelo grupo como orientações coletivas entre as 

licenciandas, supervisora e coordenadoras buscando a articulação entre teoria e prática, sendo 

a primeira utilizada para entender e subsidiar as práticas pedagógicas e o contexto escolar.  

Ao longo dos dois anos de atuação na escola muitas reflexões foram realizadas, a partir 

do que emergia das vivências com os alunos e professoras das turmas. Neste processo foi 

essencial a parceria estabelecida com as professoras, pois o contato direto com as docentes 

possibilitou compreender a escola pelo olhar de quem está dentro dela. Ao mesmo tempo, as 

orientações com as professoras coordenadoras promoviam momentos de ampliação do que fora 

estudado durante o curso, na tentativa de conciliar conhecimento teórico-acadêmico ao 

conhecimento prático docente, rompendo com a racionalidade técnica, buscando a 

racionalidade prática, como propõem Schon (1986 e 1995) e outros autores. Tentava-se assim, 

promover a associação entre as duas agências formadoras: escola e universidade como parte do 

processo formativo para a docência.  

A diversidade de ações, expressões e percepções das licenciandas eram registradas em diários 

reflexivos que, posteriormente, serviam como suporte para a escrita de portfólios. Nestes portadores 

textuais, as bolsistas relatavam as atividades desenvolvidas e escolhiam um episódio ocorrido na 

sala de aula a ser analisado. Assim, registravam o seu processo formativo, ao mesmo tempo, que o 

próprio ato de escrever o episódio e refletir sobre ele. (VILLAS BOAS, 2005). 

 
(...) questionei-me muito sobre a questão de alunos como João e outros alunos 

que necessitam de uma educação especializada estarem na sala de aula regular, 

junto com os outros alunos. Pois nessas condições nem João nem os outros 
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alunos acabam tendo toda atenção, empenho e dedicação que necessitam, e 

que com toda certeza possuem todo o direito de tê-lo. Será que isso é inclusão? 

Será que não estamos sendo hipócritas em defender que esses alunos 

continuem juntos com os outros alunos sem terem o suporte que merecem, 

apenas para dizer que estão “inclusos” na sociedade?! (Portfólio Angélica).  

 

Os registros escritos nos diários auxiliavam na reflexão crítica sobre o processo de 

aprendizagem, sobre os avanços e conquistas alcançados nas ações educativas, os conflitos 

vividos em sala de aula, os dilemas da profissão, a relação professor-aluno, a relação entre os 

pares, a participação da família na escola, o cotidiano escolar e a política educacional. Ou seja, 

aspectos fundamentais na construção do “ser professor” que por vezes, mostravam-se 

irrelevantes aos olhos, mas quando registrados passavam a ter pertinência e gerar 

questionamentos em relação à prática profissional. (SOARES, 2006) 

 
apesar de os alunos se mostrarem entretidos com as atividades percebo nestes uma 

falta de comprometimento com o saber, ou seja, parece que não sabem o motivo 

de estarem ali aprendendo tais conteúdos, parece que querem fazer atividade por 

algum outro motivo que não o de aprender ou o de buscar conhecimento. Desta 

forma, fico pensando na maneira como eu deveria trabalhar para transmitir estes 

conhecimentos, já que acredito, assim como evidencia Gimeno Sacristan (1998), 

que o professor tem uma autonomia real e o exercício profissional depende desse 

compromisso ético. (Portfólio de Sofia) 

 

Ao escrever as bolsistas não só construíam linguisticamente, mas reconstruíam um 

discurso prático como atividade profissional colaborando para a reflexão do entendimento sobre 

si mesmo e sobre a prática pedagógica em que estavam inseridas. (ZABALZA, 2004) 

As anotações contidas nos registros escritos permitiram as licenciandas compreender que 

a ideia de reflexão surge associada ao modo como se lida com os dilemas e a diversidade de 

situações da prática profissional. Ou seja, possibilitou as bolsistas compreenderem as incertezas 

e estarem abertas a novos questionamentos, hipóteses e retomada de decisões descobrindo 

novos caminhos e maneiras de lidar com as situações de sala de aula e do cotidiano de trabalho 

(SCHON, 1986, ZEICHNER, 1992). 

 
As pessoas chamam ele de Baiano e ele não gosta, falei para ele avisar as 

pessoas que não gosta de ser chamado desta maneira, mas na verdade 

deveria ter falado que não há problema nenhum em ser baiano, as pessoas 

que vivem na Bahia contribuem muito para o crescimento e para a cultura 

do Brasil, mas que nós do sul e sudeste tendemos a ver os nordestinos de 

uma maneira pejorativa e que eles/as são ‘preguiçosos’, este é o estereótipo 

preconceituoso que construímos do próprio povo brasileiro. Eu deveria ter 

explorado isso com ele, mas na hora não pensei. (Portfólio de Helena, com 

trecho de um diário seu). 

 

Neste sentido, tanto o registro nos diários, quanto nos portfólios possibilitavam as 

licenciandas à reflexão crítica sobre as ações das escolas, a solução de problemas complexos, o 

olhar sobre o trabalho coletivo e integrador entre universidade e rede publica de ensino, os 

questionamentos sobre o desenvolvimento de projetos e ações nas salas de aula, o 

replanejamento, o repensar e a reformulação de ideias, conceitos e atitudes.  

Ao terem o contato direto com a realidade do “chão da sala de aula” e com toda a sua 

complexidade, as bolsistas, por meio de sua participação nas atividades desenvolvidas no PIBID, 
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percebiam as dificuldades enfrentadas na escola de modo geral, e no processo de ensino e de 

aprendizagem, de modo específico. Ampliando, assim, suas percepções sobre a complexidade de 

atuação docente e também sobre a profissão docente, evitando o “choque com a realidade” muito 

comum no início da docência. (LIMA, 2007; HUBERMAN, 1995; TARDIF, 2002). 

 
Mas, os desafios e os dilemas circundam minhas ações, tendo em vista que 

estou na minha formação inicial e passando pela transição de me tornar 

professora.  

Segundo Guarnieri (1996, p. 7) o exercício profissional fornece pistas 

fundamentais para a construção docente, para a consolidação do processo de 

tornar-se professor/a. Tal construção ocorre à medida que o/a professor/a vai 

efetivando a articulação entre o conhecimento teórico-acadêmico, a cultura 

escolar e a reflexão sobre a prática docente (Portfólio de Rita). 

 

As aprendizagens resultantes dos registros diários e da organização das ações nos 

portfólios permitiram ao grupo sentidos e significados relativos a um conhecimento mais 

científico sobre prática docente.  

A interação compartilhada entre licenciandas e professores tanto das escolas, quanto da 

universidade resultou na construção de uma identidade profissional com uma perspectiva crítica 

tornando os diferentes envolvidos profissionais “produtores de saber e de saber-fazer” 

(NÓVOA, 1992). 

 
Agora, após 3 meses de inserção em sala de aula, posso afirmar que o nível de 

atuação com as crianças foi muito mais profundo. Pude perceber as relações 

sociais, raciais e de gênero dentro da sala com maior clareza, e mais, pude 

influenciar nestas relações de forma mais direta e eficaz. Além de propiciar 

práticas mais efetivas de apoio às crianças com dificuldades, foi possível 

também perceber que elas se abriram mais comigo, abrindo espaço para que 

eu pudesse dialogar com elas e que me ouvissem com mais respeito e atenção 

(Portfólio de Camélia). 

 

A inserção do grupo na escola se configurou como uma rede de (auto) formação 

participada, permitindo a compreensão da importância dada a cada participante tornando a 

formação um processo interactivo e dinâmico. (NÓVOA, 1992).  

Esse processo de compartilhamento e de reflexão coletiva promoveu a parceria e apoio 

entre os diferentes integrantes do Programa, o apoio entre os pares e o crescimento uns dos 

outros permitindo a transformação dos sentidos e significados da prática docente 

(ZEICHNER, 1993). 

 
O mais interessante deste dia foi auxiliar a professora na aplicação concreta 

do ensino de contas de adição com reserva através do uso de um material 

concreto: o ábaco. 

Numa disciplina já tive a oportunidade de explorar o conteúdo de Matemática 

através do ábaco, mas confesso que foi apenas na prática que compreendi 

realmente a importância de tal material e como efetivamente fazemos a troca 

de cada dez unidades por uma dezena. Não que não soubesse lidar com este 

conteúdo, mas não sabia explicar para as crianças, este dia foi muito 

importante para eu aprender a ensinar o conteúdo de Matemática (Portfólio de 

Rita, com trecho de um diário de campo seu) 
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LEITURA E ESCRITA NA AMAZÔNIA: MODOS DE SER E DE FAZER 

 

Eliane Pereira Machado Soares1 

 

Introdução  

 

Neste artigo apresentamos um projeto de extensão que se situa nas áreas temáticas 

extensionistas CULTURA e EDUCAÇÃO, previstas no Plano Nacional de Extensão, razão pela 

qual tem como elementos constitutivos: a interdisciplinaridade; o impacto na formação do 

estudante (técnico-científica, pessoal e social) e a geração de produtos voltados para as 

comunidades a serem alcançadas. Esses princípios se acham contemplados nas diretrizes e 

princípios que regem a extensão universitária promovida pela PROEX2 (Pró-reitora de 

Extensão) da Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), na qual atuamos. 

Assim, considerando que a universidade tem uma função social, é pública, ela deve 

contribuir para a redução de desigualdades sociais, a exclusão, as carências materiais e 

simbólicas, reconhecendo as diferenças culturais, a pluralidade e os saberes, interagindo, 

dialogicamente, com os movimentos sociais e a sociedade, no processo formativo. 

Consoante tais princípios, nos últimos três anos, na cidade de Marabá (PA), 

desenvolvemos este projeto de extensão sobre leitura e escrita, que entende a prática de leitura 

e de escrita como condição necessária para a inserção dos sujeitos na vida contemporânea e 

para o exercício pleno da cidadania, a partir de seus espaços de vivência.  

Para tanto, utilizamos de diversas atividades de exploração da leitura, da escrita e da 

oralidade, a partir da necessidade de se propiciar a formação de cidadãos leitores, pela 

disseminação de práticas que visem cotidianizar a leitura, além de oportunizar a produção 

escrita de textos literários por indivíduos da comunidade, sem a pretensão do beletrismo, ao 

contrário, nosso objetivo maior é o de criar ambientes propícios à liberdade de expressão, 

integração, ao (re)conhecimento de identidades e à convivência com a diversidade.  

 

Nas trilhas de um projeto de intervenção  

 

A prática de leitura e escrita que preconizamos é entendida como interação, interpretação 

e intervenção dialógica, pois somente com a participação interessada é que essa prática pode se 

realizar de forma mais completa e significativa. De acordo com essa perspectiva, nos propomos 

a realizar uma intervenção política e cultural em grupos e comunidades de nossa região, no 

sentido de discutir e oportunizar a criação literária e a formação, leitores/ouvintes criativos e 

capazes de ler, para além do texto escrito, o mundo que o cerca, dando uma existência dinâmica 

e sentido aos textos orais e escritos.  

Para tanto, adotamos como pressuposto busca da interação do conhecimento e experiência 

acadêmicos com o saber produzidos por outros sujeitos, a partir de seu lócus e experiência, bem 

como buscamos a articulação com outros parceiros intra e interinstitucionais com larga 

experiência em seus campos de atuação específicos. Pretendemos também, com essa 

intervenção, inserir estudantes de graduação, como bolsistas e voluntários, no universo extra 

acadêmico para o qual a formação acadêmica por si mesma pode não ser suficiente. 

O título que demos ao projeto “Leitura e escrita na Amazônia: modos de ser e de fazer” 

indica nosso comprometimento com as questões de nossa região, que se situa na Amazônia 

Oriental, caracterizada por uma imensa sócio-bio-diversidade, mas também marcada por graves 
                                                           
1 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá. Pará. Brasil. E-mail: eliane@unifesspa.edu.br. 
2 <https://proex.unifesspa.edu.br>. 
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conflitos e grandes contrastes sociais. Nesse contexto, é tarefa da universidade fazer pesquisas 

para compreender essa realidade, mas também de propor soluções. 

Portanto, o projeto de extensão emergiu do desejo de contribuirmos para o 

redimensionamento da prática de leituras e de escrita na região da Amazônia, especialmente no 

sudeste do Pará. Em função disso, a leitura que preconizamos é compreendida como interação, 

interpretação e intervenção dialógica, e não apenas como práticas de indivíduos passivos a 

quem as obras são destinadas. Nossa concepção de leitura assume que ler é um ato que 

possibilita confrontarmos e questionarmos nossas convicções, nosso modo se ser e estar no 

mundo, nossas relações sociais, de modo que isso pode levar a mudanças no nosso sistema de 

valores e, consequentemente, nossa experiência no mundo, pois “a leitura de um texto exige do 

leitor bem mais que o conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto não é simples 

produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo.” (KOCH; 

ELIAS, 2006, p. 11). 

Dentre os vários objetivos pretendidos, está o de ampliar as oportunidades de leitura e de 

escrita para diferentes sujeitos, em diferentes espaços e faixas etárias, dando continuidade ao 

seu processo de letramento, entendido como “um conjunto muito diversificado de práticas 

sociais situadas que envolvem sistemas de signos, como a escrita ou outras modalidades de 

linguagem para gerar sentidos.” (ROJO, 2010, p.10).  

Tal processo, que pode ter se iniciado na família ou na escola, por meio desse nosso 

trabalho, dá aos sujeitos outros espaços de vivências, sem a pressão familiar ou institucional, e 

eles encontram novas oportunidades de ler e de escrever, apenas pelo exercício da livre 

expressão, da reflexão, ludicamente, razão pela qual priorizamos o texto literário e ações de 

intervenção em diferentes formas.  

Assim, iniciado em 2013, formamos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

(Semed), por meio da Diretoria de Ensino e Departamento de Formação Continuada, Pesquisa e 

Extensão, e criamos o Programa Marabá Leitora, como parte de uma política pública local de 

incentivo à leitura, tendo a intenção de revitalizar as bibliotecas escolares e salas de leitura, para 

que essas dinamizassem a vida escolar, tornando-se centros de estudos, pesquisa e lazer, tendo em 

vista a formação de mais crianças, jovens e adultos leitores marabaenses.  

O passo inicial foi a realização de um diagnóstico desses espaços (quem eram os professores 

lotados, condições do espaço físico e acervo), a fim de se identificar as necessidades, e foi ofertada 

de formação continuada para os professores. Essa formação era dada em um ou dois dias, 

mensalmente, e teve como foco formar leitores produtores de texto, a partir da integração da 

biblioteca/sala de leitura ao projeto político pedagógico de cada unidade escolar. Foi um momento 

de muito trabalho e aprendizado mútuo, no qual se identificou diversos problemas a serem 

superados, tanto no aspecto dos recursos materiais quanto humanos, de modo que foi introduzido 

um novo olhar sobre os professores atuantes nas salas de leituras que passaram a ser considerados 

agentes de leitura com efetivas mudanças nas formas de atuação de grande parte deles, de modo 

que a mediação de leitura, a contação de histórias, as performances, rodas de leituras, a escuta de 

narrativas passaram a ser parte do cotidiano dessas salas.  

Muitas ações também foram realizadas como o Festival do Escritor Regional, o 

Seminário Pacto pela Leitura, a Ação Poética, todas objetivando a valorização do livro, da 

leitura e do autor regional ou da Amazônia e a formação de leitores. Infelizmente, o projeto não 

teve continuidade devido a mudanças políticas na gestão, mas foi significativo não somente 

pela abrangência do público (professores, alunos, autores) como também pela valorização da 

temática na sociedade local como um todo. 

Além do Programa Marabá Leitora, outras ações menores foram implementadas, das 

quais participamos na idealização, colaboração ou organização, algumas ainda em andamento, 
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tais como: Clube de Fotografia de Marabá; Sarau da Lua Cheia; Projeto Tocaiunas (de 

publicação autofinanciada de autores locais); Associação dos Escritores do Sul e Sudeste do 

Pará (AESSP); a Companhia Historiart-Te, voltada para performance, contação de história e 

mediação de leitura com ênfase na temática e nos autores da Amazônia. Em todo esse processo, 

contamos com diferentes parceiros além da Semed: Comitê Proler/Biblioteca Nacional; 

Associação dos artistas de Marabá (ARMA); Fundação Casa de Cultura; Secretaria Municipal 

de Cultura, escolas públicas. 

Vale ressaltar que o conceito de rizoma, elaborado por Gilles Deleuze e Félix Guatarri 

(1995), exerce forte inspiração na metodologia adotada para a execução do projeto, ao 

assumirmos a multiplicidade e a transversalidade como princípios. Em toda sua trajetória, 

temos como entendimento e fundamento que o conhecimento não se restringe ao saber 

produzido na academia, mas a todas as formas de conhecimento produzido nas práticas culturais 

das comunidades, de forma que só em diálogo com elas se pode contribuir para a valorização 

das experiências de vidas e de tudo aquilo que resulta dessas experiências que precisam ser 

(re)conhecidas pelas outras instâncias produtoras de conhecimento, mas, sobretudo pelos seus 

protagonistas, como formas legítimas de produção de conhecimento que contribuem de forma 

inequívoca para a dinâmica social. Está também entendido que a leitura e a escrita são para nós 

práticas libertadoras (cf. FREIRE, 2008). 

Em suma, a proposta tem buscado contemplar práticas leitoras e de escrita que tragam 

uma maior valorização da vida, da realidade local e do mundo, mas sem perder a dimensão de 

valorização do sonho, da imaginação, do pensamento, da vivência como forma de ser e estar no 

mundo. Nossa concepção admite que “leitores são viajantes, circulam nas terras alheias, 

nômades, caçando por conta própria através dos campos.” (Certeau, 1994, p. 273), mas assume 

que essa liberdade pode ser estendida também a quem quer escrever.  

O que rege as ações de intervenção, portanto, é a busca da liberdade de expressão, a 

formação da consciência crítica e a busca pela sensibilização humana para os problemas vividos 

tanto na esfera pessoal quanto coletiva. Assim, com esse trabalho temos buscado promover o 

(re)conhecimento da literatura, das narrativas orais populares e da cultura produzidas na/da 

Amazônia, buscando contribuir para momentos de prazer estético, mas também para o 

desenvolvimento da criatividade, criticidade e da reflexão para a intervenção na sociedade.  

 

Conclusão 

 

Com este projeto, buscamos a articulação com as atividades de pesquisa e ensino, 

conforme a instituição preconiza a indissociabilidade extensão, ensino e pesquisa. Como 

resultado mais amplo de nosso projeto, esperamos que a nossa inserção nas comunidades -pela 

observação dos aspectos que as compõem e das formas de compreensão que os sujeitos têm de 

suas comunidades, apreendidas e compreendidas em suas leituras, escrituras e narrativas - 

contribua para a formulação de novas políticas públicas que visem o desenvolvimento 

econômico e cultural da região onde a universidade se acha inserida.  

Em todo processo, a nossa pretensão tem disso a de produzir impacto social sobre grupos 

e comunidades da cidade de Marabá e região, a partir da reflexão sobre os problemas sociais 

vividos no âmbito das comunidades contempladas por essas ações, de forma que as levem a 

uma consequente ação transformadora.  
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POR ENTRE SABUGOS E LINHAS DE LÃ, LOBATO: UMA REINVENÇÃO DE SI 

 

Carolina Gonçalves Souza1 

 

Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças 

possam morar. 

Monteiro Lobato 

 

Morar nos livros... Em carta a seu amigo Godofredo Rangel datada de 07 de maio de 

1926, a intenção de Lobato na escritura de livros para as crianças é registrada. Se trata da 

construção de uma literatura infantil brasileira que marca profundamente a história da literatura 

infantil brasileira. Neste texto, se trata de falar sobre as marcas da escrita de Lobato na presente 

professora e pesquisadora em Educação que lê (e ainda re-lê) muitas de suas obras. Ou, mais 

especificamente, de como morando nos livros de Lobato, deu-se seu encontro com Emília e 

Visconde de Sabugosa. Ou, ainda, de como estes dois bonecos-personagens a acompanham em 

sua trajetória de leituras... 

O fato é que não há como desvincular a história de leituras de seu leitor, seja ele quem 

for. Este texto se trata de recorte de pesquisa de Doutorado em Educação que tem como 

“objetos” de pesquisa alguns bonecos-personagens da literatura infantil, a saber: Soldadinho de 

chumbo e Bailarina, de Andersen; Pinóquio, de Collodi; Homem de Lata e Espantalho, de 

Baum; e Emília e Visconde de Sabugosa, de Lobato. O objetivo, tanto desta pesquisa como do 

texto aqui inscrito é o de percorrer escritos, pessoais e literários, destes autores (e aqui, de 

Lobato) a fim de buscar pistas, indícios, marcas sobre a construção de seus bonecos-

personagens e seus percursos de humanização, pois ao pensar nestes percursos, estes autores 

estão pensando em Educação, como um conceito mais amplo (e não escolar, somente), sobre 

que ser humano se quer formar. Outro objetivo é o de aventurar-se na experiência da leitura de 

uma obra escrita para o público infantil e escrever/ler/poetizar a fim de pensar a própria 

pesquisa de outro modo, numa experimentação da linguagem que só é possível a quem dela se 

desprende, dança e se aventura. Instigar... Levar a pensar... 

A descrição dos personagens de Lobato aparece, primeiramente, na obra Reinações de 

Narizinho. Emília é um pouco diferente da imagem mais conhecida por todos – não é tão 

colorida: “Emília foi feita por tia Nastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em 

cima que é ver uma bruxa” (LOBATO, 2003, p. 7). E, algumas páginas adiante,  

 
Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo 

instante. A primeira coisa que disse foi: ‘Estou com um horrível gosto de sapo 

na boca!’ E falou, falou, falou mais de uma hora sem parar. Falou tanto que 

Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela 

pílula e engolir outra mais fraca (idem, p. 19). 

 

Nascida praticamente por duas vezes (quando é feita e quando começa a falar), a boneca 

de pano na história é produzida por mãos artesãs e com materiais que se tem à mão, no entanto, 

peça única, não há outra igual. Se trata de uma Emília muito próxima das crianças brasileiras. 

Sua forma de questionar as atitudes dos personagens que aparecem no Sítio do Picapau 

Amarelo, local onde vive, apresenta traços de uma criticidade incomum para uma simples 

boneca de pano com cabelos de lã: Bignotto (1999) sugere que 
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Ao dar o dom da fala a Emília, Monteiro Lobato estava usando essa espécie 

de ‘transmissor de sinais’ que é o brinquedo para mandar suas mensagens, sua 

visão de mundo, para as crianças. Da boca de pano fez sair uma resposta 

pessoal, singular, para a ‘ordem mundial’ e brasileira de seu tempo. Sua 

verdade pessoal personificou-se em Emília, e por meio desse outro diálogo 

mudo que é a literatura, tornou-se uma verdade compartilhada por milhões de 

leitores” (BIGNOTTO, 1999, p. 113). 

 

Emília-brinquedo se torna, por seus leitores, uma porta-voz para os pensamentos que 

Lobato queria difundir, apresentando ideias para uma sociedade mais leitora e, portanto, 

politizada. Ainda assim, não deixa de ser um brinquedo... 

Já o Visconde de Sabugosa foi criado/pensado/gestado/construído de outra forma: 

 
O visconde finge de visconde, mas na realidade é rei e muito bom rei de um 

reino lá atrás do morro. Quando ele vier, repare na cabeça dele e veja que tem 

um sinal de coroa em redor da testa. Para esconder esse sinal ele usa cartola, 

que não tira nunca, nem na igreja. [...] Pedrinho fez como Lúcia pediu. 

Arranjou um bom sabugo, ainda com umas palhinhas no pescoço que fingiam 

muito bem de barba, botou-lhe braços e pernas, fez cara com nariz, boca, olhos 

e tudo – e não esqueceu de marcar-lhe a testa com um sinal de coroa de rei. 

Depois enterrou-lhe na cabeça uma cartolinha e lá foi com ele à casa da boneca 

(LOBATO, 2003, p. 46-47). 

 

Primeiro pensado, depois feito o seu corpo. Talvez Visconde guarde não somente em seus 

atos posteriores de devorar a biblioteca, ficando “empoeirado” por um conhecimento livresco, 

mas também já em sua concepção é percebida uma divisão entre corpo e mente: 

 
- Este senhor visconde – acrescentou a menina – está mudando de gênio. 

Depois que caiu atrás da estante de vovó e lá ficou esquecido três semanas, 

embolorou e deu para sábio. Parece que os livros pegaram ciência nele. Fala 

dificílimo! É só física pr’aqui, química pr’ali... (idem, p. 56). 

 

Visconde-boneco apresenta, portanto, história e características marcantes mesmo antes 

de nascer. E Lobato, seu autor, o que escreve em suas cartas, seus escritos pessoais acerca destes 

personagens? Existe algo registrado nesta escrita privada, mas ao mesmo tempo compartilhada 

posteriormente com seus leitores? 

Mergulhar nesta leitura de cartas remete a um Lobato desconhecido, sarcástico, culto, 

humorista numa medida até exagerada... A escolha da carta como um elemento de análise marca 

uma forma de escrita que é privada, mas também é pública, porque está publicada; mais livre, 

sem o “freio” da crítica, do leitor que não se conhece. 

Ao tomar contato com este material, surge a pergunta: Lobato tinha intenções em publicar 

suas cartas? Já era uma escrita pensada para isto? Mergulhar em suas cartas é mergulhar em um 

universo do íntimo de quem as escreve, mas que transporta o gênero textual a um outro estatuto, 

o de gênero literário – a fronteira dos gêneros se dissolve. Lobato apenas mostra de si o que 

quer mostrar, visto que em muitos momentos não há a correspondência completa – há trechos 

de carta escrita por ele, mas sem a resposta de seus correspondentes. 

Na correspondência com seu amigo Godofredo Rangel, Lobato a intitula como 

“correspondência literária”. Novamente, a questão dos gêneros se dissolve e se confunde numa 

mistura bem brasileira, bem “à moda da casa”: as portas de uma escrita íntima que se abre ao 

público, ao desconhecido, revela alguma intenção de Lobato em brincar com as palavras não 
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apenas em seus textos literários, mas também ao infinito e além? Os dois amigos conversam 

muito sobre seus próprios escritos, são críticos ferrenhos um do outro. Conversam muito 

também sobre suas leituras, no entanto Lobato segue sempre numa posição de “tutor”, como 

aquele que indica as leituras (não há as cartas de Rangel). É isto proposital, para que 

conheçamos um Lobato com o mínimo de viés de seu amigo? 

De qualquer forma, as leituras (tanto das cartas como de sua obra Reinações) podem 

indiciar uma escrita que se pretende pedagógica, escolar, nas palavras do Visconde, e renovada, 

nas palavras da Emília. Escrita pedagógica intencional: 

 
Buscando dar maior solidez à empresa, Lobato envereda pelo caminho já 

trilhado por quase todas as editoras, investindo no gênero didático, de 

consumo obrigatório. De início, lança um livro de leitura que, submetido à 

aprovação do governo de São Paulo, foi aceito e adotado para uso no segundo 

ano das escolas públicas. Sob o título Narizinho arrebitado, acabou recebendo 

elogios da crítica e do professorado [...] (AZEVEDO, 2000, p. 66). 

 

Estas características de uma escrita pedagógica, didática, estão presentes também na 

boneca Emília, como aquela que só fala e não deixa os outros se expressarem, pois Lobato em 

suas cartas com Rangel, o ouve mas parece que é sempre o último a “dar a palavra”.  

E, ao dar a sua palavra em várias passagens, Lobato aponta semelhanças entre os atos de 

ler, escrever e o de comer, como ações extremamente ligadas ao âmago, às entranhas do ser: 

 
... só leio o que me agrada e só quando estou com apetite. [...] Ler e comer, só 

quando há apetite; fora daí é uma insuportável corvée. Também não escrevo 

por obrigação. Escrevo quando os dedos comicham [...] Estômago e cérebro: 

duas respeitabilidades. Respeitemo-las, Rangel (ibidem, 1951, p. 48-49). 

 

Corpo e mente aqui voltam a se unir como algo indissolúvel, quase como se fosse 

impossível escrever sem vontade. Sobre a escrita, ainda encontramos numa carta de Lobato à 

sua amada Purezinha: “Que carro de boi é a palavra escrita! As ideias afluem aos borbotões, 

aos montes, aos milhares, e o maldito carro só leva para o papel uma pequenina quantidade!” 

(ibidem, 2011, p. 45). 

Seu amigo Rangel, por sua vez, é um ouvinte. É possível dizer que ele é também um 

“espelho” para Lobato se apresentar? Com outros correspondentes é do mesmo modo, 

apresentando uma escrita de si muito mais funcional do que uma biografia. Também são seus 

bonecos vários desdobramentos de uma escrita de si mesmo, mostrando-se e tornando-se 

presente a seu destinatário? Ou Lobato se inventa para seu destinatário? 

Ainda sobre esta invenção, Lobato segue em carta para Rangel: 

 
Muito interessante o que se passou com meus livros para crianças. Os 

personagens foram nascendo ao sabor do acaso e sem intenções. Emilia começou 

com uma feia boneca de pano, dessas que nas quitandas do interior custavam 200 

réis. Mas rapidamente evoluiu, e evoluiu cabritamente – cabritinho novo – aos 

pinotes. Teoria biológica das mutações. E foi adquirindo uma tal independência 

que, não sei em que livro, quando lhe perguntam: “Mas que você é, afinal de 

contas, Emilia?” ela respondeu de queixinho empinado: “Sou a Independencia ou 

Morte!” E é. Tão independente que nem eu, seu pai, consigo domina-la. Quando 

escrevo um desses livros, ela me entra nos dois dedos que batem as teclas e diz o 

que quer, não o que eu quero. Cada vez mais, Emilia é o que quer ser, e não o que 

eu quero que ela seja (ibidem, 1951, p. 340-341). 
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O que esses bonecos-personagens provocam? De que modo incitam pensamentos? 

Brincar com estes personagens, brincar com a leitura, brincar com a linguagem e reinventar 

modos de existência, quiçá modos de fazer e escrever pesquisa... É deste modo que a 

pesquisadora se encontra com estes bonecos-personagens, como a criança que brinca e se lança 

à sua infância... 
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UMA OFICINA EXPERIMENTAÇÃO A PARTIR DAS POLÍTICAS DA 

ESCRITA, DE JACQUES RANCIÈRE 

 

Carolina Gonçalves Souza1 

Eliane Aparecida Bacocina2 

 

Escrever é o ato que, aparentemente, não pode ser 

realizado sem significar, ao mesmo tempo, aquilo que 

realiza: uma relação da mão que traça linhas ou 

signos com o corpo que ela prolonga; desse corpo 

com a alma que o anima e com os outros corpos com 

os quais ela forma uma comunidade; dessa 

comunidade com a sua própria alma. 

(RANCIÉRE, 1995, p. 7). 

 

Corpo de quem escreve... 

O que diz? 

Ato de escrever... 

Para onde leva? Que aspectos envolve? 

Em que política se inscreve a mão e o corpo de quem escreve? 

O presente trabalho apresenta momentos de produção de uma oficina-experimentação 

constituída com e focando dispositivos da linguagem, realizados em encontros do grupo de 

pesquisa Laboratório ESCRIARTE – Escritos autobiográficos, Experiência e Formação, da 

UNESP – câmpus de Rio Claro / SP. O grupo tem por desafio constituir-se como um espaço de 

experimentação da linguagem, esta considerada como espaço de invenção, pondo em pauta 

discussões metodológicas de pesquisa que focam linguagem, experiência e formação, numa 

perspectiva de subjetivação. Integram o grupo pesquisadores e estudantes e da pós-graduação 

em educação e graduação.  

Os participantes têm formação inicial em diferentes áreas do conhecimento. O que os 

diferencia, também os une, como uma espécie de bordado no qual os fios que se encontram traçam 

belos motivos – experimentação de pesquisa, experimentação de vida -, na interação com os demais, 

buscando não apenas repensar seus processos de pesquisa, mas também seus modos de vida, modos 

de experienciar vivências, atitudes e por quê não dizer modos de experienciar arte? 

Os encontros são quinzenais e acontecem em locais diversificados. Durante o ano de 2015 

seus integrantes se organizaram num curso de extensão a ser desenvolvido por seu coletivo e 

demais estudantes interessados na temática da escrita, com o título “A aventura da escrita: a 

linguagem (quase) ao infinito”, a partir de alguns autores propostos, que já faziam parte das 

discussões do grupo, acrescido de outros. As atividades foram realizadas em duplas que 

organizaram modos outros de desenvolver o tema, a partir de oficinas, experimentações, 

atividades-acontecimentos.  

A dupla de autoras que aqui se apresenta se viu diante de diversos desafios: como propor 

uma atividade de experimentação com um grupo de colegas de estudo? Que leitura eleger?  

Após diálogos e reflexões, foram desenvolvidos, então, a partir da leitura do livro 

Políticas da Escrita, de Jacques Rancière (1995), dois encontros, cuja proposta foi a de que os 

participantes pudessem (re)pensar e aprofundar seus processos de pesquisa em andamento a 

                                                           
1 Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail: pedagogacarol@yahoo.com.br. 
2 Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail: elianeab3@gmail.com. 
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partir das seguintes ideias, referenciadas por este autor: Escrita (conceito político); Constituição 

estética; Democracia (regime da escrita); Doença da escrita; Textura das coisas; Escrita (muda 

e falante); Polifonia; Jogo entre os poderes do escrito e a ordem ou a desordem social; 

Comunidade do sensível; Literatura (confronto).  

Os encontros foram agendados em combinado com o grupo em dias distantes, para que 

houvesse um tempo de reflexão entre um encontro e outro. A primeira data ocorreu num feriado, 

7 de setembro de 2015, na residência de dois colegas do grupo. 

Foi montada uma pequena pauta e encaminhada por e-mail para o grupo, contendo alguns 

elementos do que seria desenvolvido. Quanto à oficina propriamente dita, inicialmente, algumas 

imagens consideradas pela dupla de pesquisadoras com as temáticas “escrita” e “leitura” foram 

projetadas em uma parede como um disparador de pensamentos. Imagens conhecidas por divulgação 

em redes sociais, obras de arte, fotografias diversas fizeram parte deste apanhado imagético. 

Das imagens escolhidas: Frida que se pinta. Um leitor em seu ofício em uma fábrica de 

charutos. Alice caindo no túnel. Um grito. Palavra-comida. Entalhes em madeira. Hieróglifos. 

Uma biblioteca. Morar nos livros. O abraço da página escrita. A leitura de uma mãe, talvez. A 

leitura das amigas, talvez. Leitura-diversão em uma bacia. Outra biblioteca. A força. O livro ao 

ar livre. A criança leitora. A usurpadora de livros. A escritora. O menino maluquinho. O 

espanto. A pintura. Dalí por si mesmo. A leitora e as bordadeiras. A escola. A lição. A regra. A 

matemática. A analfabeta. Gentileza. Patativa. A leitura em trânsito. Uma reunião. Pinóquio. 

Da projeção das imagens: poesia que se brinca na parede, ao afetar os participantes. Este foi o 

ponto de pauta intitulado “Bom dia”. 

O segundo ponto de pauta foi chamado de “Alongamento”, no qual cada participante 

escreveu um texto em que pudesse relacionar a temática geral do encontro “Políticas da Escrita” 

com o tema de pesquisa desenvolvido ou em andamento. As imagens apresentadas como 

disparadoras de pensamento dialogaram com os textos desenvolvidos. Como eu me afeto? Por 

que e/ou por quem?  

Após a escrita, os textos foram trocados e lidos por outros... Disparos/questionamentos: 

estrutura do discurso político; pontuação; escrever em primeira ou terceira pessoa; percepção 

do tempo e espaço presente; poesia; o “dentro” e o “fora” das palavras; quem me lê, como me 

lê? Como é ouvir meu texto lido por um /a colega?; inscrever-se no outro; olhares outros para 

os participantes de nossas pesquisas; uma carta... 

Para além de uma sensibilização, a construção dos textos (re)velou – e ainda (re)vela, 

sempre e a cada vez que se lê – a implicação de cada participante em sua pesquisa e no grupo 

de estudos. Uma implicação que é sentida nos sentidos corporais, viscerais... Ao velar, suas 

pesquisas são observadas, (re)vistas, (re)elaboradas, (re)lidas, (re)escritas... 
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Figura 1: Momentos de experimentação... leituras... escritas... políticas... Arquivo pessoal. 

 

Em seguida, o momento nomeado “aquecimento”. Aquecer, ação de tornar quente. 

Vibrar, ressoar, suar, trabalhar, poetizar. A dupla de pesquisadoras disponibilizou várias folhas 

com algumas ideias de Rancière impressas no centro do papel. Cada participante fez a sua 

escolha por uma palavra-chave, já citada anteriormente. 

Após a escolha, a conceituação, na qual cada participante elaborou ideias sobre a sua 

palavra-chave, de modo a pensar em seus processos de pesquisa a partir da leitura prévia do 

primeiro capítulo do livro citado. 

 

 

Figura 2: Glossário... palavras em estado de experimentação. Arquivo pessoal. 

  

As palavras não seguem normas acadêmicas. Podem dançar pelas texturas das folhas de 

papel. A escrita, em seu conceito político, atravessa a comunidade do sensível, numa 
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constituição estética. Literatura em confronto, num jogo entre os poderes do escrito e a ordem 

ou a desordem social. Democracia? Doença da escrita?  

Políticas que se inscrevem, por entre um espaço inventado de criação.  

No terceiro momento do encontro, ao qual intitulou-se “Exercitando em conjunto” as 

conceituações inventadas são socializadas num momento de discussão. Nesse momento, um dos 

participantes, Rafael, lança ao grupo uma pergunta: “E qual é a política de escrita do nosso grupo? 

A pergunta, no momento, é apenas lançada. Pergunta que passa. Atravessa a discussão. E fica, 

para as duas autoras desse texto, gravada. A pergunta que o encontro, por elas organizado, despertou. 

O encontro segue para seus momentos finais, os quais foram intitulados “Partilhando” e 

“Para não relaxar...”, deixando combinado com o grupo que o material produzido seria 

revisitado no encontro de 26/11, para um aprofundamento das questões aqui iniciadas. 

O que fica do encontro? Rancière talvez sintetize, com a ideia de que: 

 
A literatura não existe nem como resultado de uma convenção nem como 

efetuação de um poder específico da linguagem. Ela existe na relação entre 

uma posição de enunciação indeterminada e certas fábulas que põem em jogo 

a natureza do ser falante e a relação da partilha dos discursos com a partilha 

dos corpos. (RANCIÈRE, 1995, p. 45). 

 

Natureza do ser falante... 

Partilha de discursos... 

Partilha dos corpos... 

Possibilidades? (Re)interpretações? (Re)invenções?  

Outros modos para que cada um se relacione com a sua pesquisa? 

Para o próximo encontro, é pensada uma possibilidade de continuidade. Como aprofundar 

as ideias despertadas pelas imagens e pela leitura de Rancière? E as políticas de escrita? São 

perguntas que continuam atravessando as mentes e os corpos das autoras desse texto. 

Por que não pensar a linguagem não-verbal? A possibilidade de expressar-se sem utilizar-

se das palavras? Ou de utilizá-las de forma artística? 

Encontram-se, então, novamente, os participantes de Escriarte, dessa vez numa sala da 

Unesp em 26/11/2015. Todo o material do primeiro encontro foi digitalizado e enviado ao e-

mail do grupo.  

As folhas do glossário são espalhadas em uma mesa. Ideias postas, ex-postas. É feita a 

proposição: escolher uma das palavras-chave ali colocadas, com o objetivo-provocação de 

continuar a elaboração do mesmo. Outros materiais foram disponibilizados para a continuidade 

da escritura proposta.  

Os participantes escolhem seus materiais, seguem para seus lugares e, mais uma vez, o 

momento de criação é vivenciado. Alguns desenham, outros escrevem, outros dobram papéis, 

brincam com os materiais que têm em mãos, na tentativa de construir algo que não se explica, 

apenas se vivencia. 

Experienciar a arte... processos inventivos... compor com os materiais de arte... O que se 

pode produzir? 
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Figura 3: Participantes em momentos de criação. Produções poéticas e artísticas. Arquivo pessoal. 

 

Após a criação, as “escriartices” são apresentadas e lidas por colegas do grupo. Em 

círculo, a conversa é retomada. São apresentadas, em slides, fotos do encontro anterior e, ao 

final, a pergunta reaparece: “Qual a política de escrita do nosso grupo – ESCRIARTE?” 

Dentre as ideias apresentadas na discussão, algumas vão se destacando:  

Fazer diferente. 

Fazer juntos – porém de modo singular. 

Confiança construída entre os participantes. 

Tensão de produzir algo que se é proposto. 

Silêncio que acompanha os momentos de produção. 

Desafio de produzir. 

Diálogos e partilha. 

Escritas... criações... diálogos... o que podemos pensar a partir da leitura de um texto? Para além 

do gênero – glossário –, a construção coletiva desta interpretação das políticas da escrita forneceu 

dados-texturas-ressonâncias-olhares para os participantes no que se refere às possibilidades de um 

modo de fazer pesquisa que contemple a experimentação, a intuição e a criação. 

Modo de fazer pesquisa que é coletivo, que é singular, que é político. 

Escritas de si. Escritas do outro. Experimentação. Invenção. 

Fazer pesquisa. Fazer literatura. Fazer arte. 
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MEDIAÇÃO DA LEITURA E RECEPÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO DE 

PORTUGUÊS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Cláudia Mara de Souza1 

 

“... o aprendizado humano pressupõe uma natureza 

social específica e um processo através do qual as 

crianças penetram na vida intelectual daqueles que 

as cercam.” 

L. S. Vygotsky 

 

É muito comum ouvirmos entre professores as queixas de que os alunos não 

compreendem o que leem. Como os alunos lidam com os desafios no dia a dia da sala de aula 

e, em especial, durante uma aula de leitura em que se usa o livro didático? Podemos perguntar 

e tentar construir respostas a partir de uma rotina observada e analisada. O viés do olhar do 

aluno pode elucidar algumas das interrogações que os professores trazem. 

Na tentativa de analisar essa percepção dos alunos, procuramos apresentar parte de uma 

pesquisa mais ampla, que foi desenvolvida em uma escola pública. Buscamos perceber como é 

a recepção do livro didático, por alunos do ensino fundamental, no eixo da leitura, e traçamos 

como objetivo geral investigar até que ponto os estudantes do ensino fundamental conseguem 

compreender sozinhos as atividades de leitura e interpretação de textos do livro didático de 

português (LDP) e/ou até que ponto a compreensão ocorre quando há mediação.  

 Na primeira parte deste texto, tratamos de alguns aspectos teóricos ligados à linguagem e à 

leitura, em seguida, apresentamos a parte da pesquisa desenvolvida no que tange às respostas dos 

alunos às atividades do LDP face às diferentes mediações e, por fim, as considerações finais.  

 

Linguagem, leitura e mediação 

 

A compreensão leitora, a análise e a interpretação textual destacam-se como processo na 

concepção de linguagem como interação (BAKHTIN, 1997, 2006). Alguns autores e 

documentos oficiais que orientam a prática escolar, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), compartilham desta visão: 

  
A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção de significado do texto, a partir de seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc. 

(BRASIL, PCN- LP, MEC, 1997, p. 53). 

 

Fica evidente nos PCN que ao leitor cabe um trabalho intenso e ativo na produção do 

sentido do texto, já que este não está pronto, precisa ser elaborado, construído. Nessa 

construção, o leitor deve ter objetivo para leitura, deve associar seus conhecimentos anteriores 

no processamento da leitura. Ou seja, o processo da leitura começa muito antes do contato com 

o texto (Cf. FREIRE, 1988).  
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A leitura e a compreensão deixam de ser vistas como decodificação e passam a ser 

encaradas como um processo de construção intenso, ativo e complexo. A decodificação é 

apenas um dos procedimentos que o leitor usará nesse processo. Kleiman (2004) que afirma  

 
A concepção hoje predominante nos estudos de leitura é a de leitura como 

prática social que, na Linguística Aplicada, 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. (KLEIMAN, 2004, p. 14) 

 

A autora concebe a leitura como processamento cognitivo sem desconsiderar o aspecto 

social envolvido. Nessa linha de pensamento, Cafiero (2005) também entende a leitura como 

um processo cognitivo e social de produção de sentido. Dessa forma, 

 
[...] quando alguém lê um texto, não está apenas realizando uma tradução 

literal daquilo que o autor do texto quer significar, mas que está produzindo 

sentidos, em um contexto concreto de comunicação, a partir do material 

escrito que o autor fornece. Nesse processo, o leitor busca no texto um ponto 

de partida, um conjunto de instruções, relaciona essas instruções com as 

informações que já fazem parte de seu conhecimento, com o que já aprendeu 

em outras situações, produzindo sentidos ou construindo coerência para o 

texto (CAFIERO, 2005, p. 17). 

 

Assumimos a concepção de linguagem como interação por acreditarmos que sua 

abordagem promove a reflexão e o pensamento crítico.  

Ao analisar algumas práticas recorrentes dentro da escola, lembramos de Silva (1999) que 

sintetiza as perspectivas ou concepções de ensino. De acordo com ele, há concepções de leitura 

concorrentes no espaço escolar, as quais ele chama de redutoras, ou seja, aquelas para as quais 

ler é: traduzir a escrita em fala; decodificar mensagens; dar respostas a sinais gráficos; seguir 

os passos da lição do livro didático; apreciar os clássicos, que explica: 

 
“De fato, uma observação mais atenciosa vai mostrar que, na maioria dos 

casos, a lição de leitura é estruturada a partir do seguinte: (1) leitura do texto 

(silenciosamente e/ou em voz alta), (2) sublinhamento de palavras 

desconhecidas, (3) verificação do vocabulário, (4) questionário de 

compreensão/interpretação, (5) gramática e (6) redação. Essa sequência 

padrão, utilizada redundantemente no contexto escolar, acaba por produzir 

uma ideia completamente distorcida e errônea do processo de leitura, fazendo 

com que leitor em formação pense que ler é "oralizar o texto, fazer 

vocabulário, responder perguntas, aprender gramática e depois redigir", 

invariavelmente! (SILVA, 1999, p. 14).  

 

Silva (1999) retrata, em boa medida, o que ainda existe na sala de aula com a utilização 

do LDP, quando não se trabalha na perspectiva interativa. Isso pode resultar, apesar das 

contínuas melhorias observadas nos LDs pelas sucessivas edições do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), uma visão distorcida das concepções de leitura. O autor chama a 

atenção para a concepção interacionista de leitura na qual “Ler é sempre uma prática social de 
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interação com signos, permitindo a produção de sentido(s) através da compreensão-

interpretação desses signos” (SILVA, 1999, p. 16).  

Podemos dizer que ler, na perspectiva interacionista assumida, é um processo amplo de 

construção de sentido, de interação com signos sim, mas para além deles, é um processo de 

construção pela troca, pelo diálogo com o outro, com o mundo. 

No espaço da sala de aula, as inter-relações entre professor-aluno, aluno-aluno 

influenciam diretamente no processamento da leitura, por isso um dos conceitos pertinentes a 

esta pesquisa é o de mediação. Vygotsky (1991) especifica a mediação e a origem das funções 

mentais mediante o conceito de internalização, ou seja, o mecanismo por meio do qual uma 

atividade externa se torna uma atividade interna. Partindo dessa visão, a linguagem e a 

consciência deixam de ser encaradas como faculdades naturais humanas para se estabelecerem 

em produtos, de ação conjunta dos homens, desenvolvidos ao longo da história. O autor destaca 

o papel da linguagem para a compreensão do ser humano social e histórico. Segundo ele, 

  
A função primordial da fala é a comunicação, o intercâmbio social. Quando o 

estudo da linguagem se baseava na análise em elementos, também esta função 

foi dissociada da função intelectual da fala. Ambas foram tratadas como 

funções separadas, até mesmo paralelas, sem se considerar a inter-relação de 

sua estrutura e desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991, p. 6).  

 

Assim, é a utilização da linguagem que possibilita o desenvolvimento da consciência (das 

estruturas psicológicas superiores) da criança. Para o autor, o aprendizado das crianças inicia 

muito antes de elas irem à escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se 

defronta na escola tem sempre uma história anterior. O autor considera a existência de dois 

níveis de desenvolvimento infantil: o real e o proximal. O primeiro engloba as funções mentais 

que já estão completamente desenvolvidas, fruto de habilidades e conhecimentos construídos 

pela criança. Normalmente, esse nível é representado pelo que a criança é capaz de realizar 

sozinha. Isso, contudo, não leva em consideração o que ela conseguiria fazer ou alcançar com 

a ajuda de alguém. O que Vygotsky (2007) passa a questionar: 

 
Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca 

questionaram esse fato; nunca consideraram a noção de que o que a criança 

consegue fazer com ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito 

mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que o que consegue fazer 

sozinha (VYGOTSKY, 2007, p. 96). 

 

Apesar, segundo o autor, de essa noção de não se valorizar o que a criança faz com auxílio 

do outro como indicativo de seu desenvolvimento ser algo do passado, ainda notamos no 

universo escolar a presença dessa concepção, o que muitas vezes se observa com os resultados 

de provas e atividades que os alunos precisam fazer sozinhos. É neste ponto, na distância entre 

o que já se sabe e o que se pode saber com algum auxílio, que está o segundo nível, o proximal. 

Dessa forma, a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é entendida como a distância entre 

as práticas que uma criança já domina e as atividades nas quais ela ainda depende de ajuda. No 

percurso entre esses dois pontos é que a criança pode desenvolver mentalmente pela interação.  

Nesse aspecto, o papel do outro é fundamental para aprendizagem. Em se tratando do 

espaço da escola, o papel do professor é essencial, pois ele deverá conhecer seus alunos e 

elaborar estratégias de mediação que farão com que eles avancem de um nível para outro; do 

que sabem sozinhos (real) para o que conseguem com a ajuda do outro (proximal). Essa noção 

de mediação é pertinente a este trabalho, haja vista o que ocorre nas atividades em sala de aula.  
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 O que os alunos sabem fazer: o papel da mediação nas atividades de compreensão 

 

Adotamos nesta pesquisa metodologias qualitativa e quantitativa. A coleta foi realizada em 

uma escola pública, em município do interior de Minas Gerais, com cinquenta alunos do sexto ano 

do ensino fundamental e com suas professoras. Como o corpus de pesquisa foi amplo, neste 

trabalho, apresentamos apenas os resultados relativos às atividades de leitura aplicada, esses dados 

evidenciam como os alunos lidam com as atividades do LDP. Os participantes foram subdivididos 

em quatro grupos que realizaram a leitura e atividade do livro didático de português adotado na 

época (Português: Para Viver Juntos, volume 6, p. 290-293). Eles leram o conto de aventura 

“Piratas sem Piedade” e responderam dez questões de interpretação de texto, a saber: 

 
1. Os dois parágrafos iniciais da história trazem elementos característicos de um 

conto de aventuras. Que informações do texto comprovam essa afirmação?2. Que 

descoberta desencadeia as ações presentes no conto? 3. Quanto tempo duraram os 

acontecimentos narrados no conto? Justifique sua resposta com trechos do texto. 

4. O nome de um dos navios já dá pistas dos caminhos que serão percorridos nessa 

viagem. O que podemos supor a partir do nome desse navio? 5. Como Jean-

Thomas Dulaien é caracterizado no texto? Dê exemplo de uma atitude que 

demonstre o seu caráter. 6. Quando avista o navio, o pirata também vê corpos de 

marinheiros mortos. Qual a reação dele ao deparar com essa cena? O que isso 

revela sobre seu modo de ser? 7. Desde o começo da história já sabemos das 

intenções de Dulaien. Quais eram elas? 8. Quais foram os obstáculos que ele teve 

de enfrentar para alcançar seu objetivo? 9. O texto dá uma indicação de que 

Dulaien iria enganar os piratas. O que demonstra isso? 10. Observe o título do 

conto: “Piratas sem piedade...” a) Que informação sobre a história esse título 

antecipa para o leitor? b) A quem se refere a palavra piratas presente no título? 

(Atividade aplicada de estudo do texto retirada do livro Português – Para viver 

juntos, volume 6, p. 293) 

  

A atividade de leitura do LDP foi aplicada, com estratégias diferentes, aos quatro grupos 

distintos da turma, na tentativa de representar o universo da sala de aula. O grupo A fez sozinho 

leitura e atividades, sem nenhuma mediação; o grupo B realizou a leitura do texto com a 

mediação e fez sozinho as atividades; o grupo C fez sozinho leitura e realiza as atividades com 

mediação; por fim, o grupo D realizou a leitura e as atividades com a mediação em ambas. Os 

resultados das respostas computados na tabela 1 a seguir 

 

Questão/grupo/% A  B C D 

1 46,1 66,0 58,3 69,1 

2 61,5 74,9 58,3 100,0 

3 - 8,3 8,3 23,1 

4 69,2 75,0 100,0 100,0 

5 46,2 91,7 75,0 100,0 

6 23,0 58,2 74,9 76,8 

7 46,2 66,6 83,3 84,6 

8 38,5 50,0 41,7 84,6 

9 23,1 50,0 25,0 84,6 

10 76,9 91,7 83,4 100,0 

Tabela 1 – Percentuais de acertos por questão nos grupos – Dados computados pela autora 



MEDIAÇÃO DA LEITURA E RECEPÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS POR ALUNOS DO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1455-1460, SET.DEZ.2016 1459 

O que é possível perceber dos resultados por questões nos grupos A, B, C e D é que o 

grupo A obteve um percentual de acertos mais baixo que o dos outros grupos em quase todas 

as questões, este grupo obtém resposta satisfatória em questões que requerem localização de 

informação no texto, facilmente recuperável. Isso evidencia que a ausência de mediação, numa 

aula de leitura, deixa o estudante à mercê de suas dificuldades e das limitações impostas pelas 

atividades. O grupo B e o grupo C apresentaram percentuais gerais muito próximos um do 

outro, com média de 70% em quatro e cinco questões. Isso evidencia que, por mínima mediação 

que haja, o resultado é superior ao grupo que não teve mediação. Em algumas questões, foi 

mais produtiva a mediação no texto e em outras, a mediação nas perguntas. O grupo D, por sua 

vez, apresenta um resultado superior a todos os demais grupos. Ele atinge o percentual de 70% 

em praticamente nove das dez questões propostas evidenciando o efeito do ensino, consegue 

realizar basicamente o todas as que requerem interpretação, inferência e correção de 

informações. Em gráfico observamos: 

 

 

Gráfico 1 – Questões corretas X incorretas por grupo – Dados computados pela autora desta pesquisa. 

 

Os resultados revelam que os alunos demonstram mais dificuldades na realização das 

atividades de interpretação textual (inferência, correlação de informações, compreensão 

global) quando têm que realizá-las sozinhos. Por outro lado, quando há ensino de leitura, 

ou seja, quando há mediação na realização da leitura e das atividades, o resultado dos alunos 

mostra-se superior. Além disso, as atividades de leitura apresentam problemas de 

elaboração de enunciado e as repostas sugeridas no manual do professor do livro didático 

nem sempre são condizentes com as questões e/ou suficientes para elas. Isso dificulta o 

trabalho do aluno que fica refém de suas limitações e de restrições impostas pelas atividades 

problemáticas.  

A mediação é necessária até os estudantes consigam ir das habilidades mais simples às 

mais complexas de forma independente e autônoma, até que sejam formados como leitores 

críticos. É relevante entender que é mais indicativo da aprendizagem aquilo que o estudante 

consegue fazer mediado pelo outro do que o que faz sozinho como postula Vygotsky (2007). 

Na escola, precisamos estar atentos a isto: a leitura precisa ser encarada como objeto de ensino 

em toda e qualquer fase até que o estudante consiga, por si, com sua competência leitora, buscar 

seus próprios caminhos e novas formas de aprender a ler a letra, a ler a palavra, a ler o texto, a 

ler o mundo. 
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MEMÓRIA E IDENTIDADE FRANCISCANA A PARTIR DA LEITURA DO 

ACERVO DE OBRAS RARAS DA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 

 

Cleonice Aparecida de Souza1 

 

Se as “palavras” só remetem às “coisas” na medida 

em que assinalam igualmente sua ausência, tanto 

mais os signos escritos, essas cópias de cópias como 

diz Platão, são, poderíamos dizer deste modo, o 

rastro de uma ausência dupla: da palavra 

pronunciada do fonema e da presença do objeto real 

que ele significa.  

Jeanne Marie Gagnebin 

 

Este artigo contempla o acervo de Obras Raras do Sistema de Bibliotecas da Universidade 

São Francisco (USF), visando rastrear a memória e identidade dos franciscanos ali presente a 

partir da leitura da composição do acervo. Seguimos os rastros das memórias da Biblioteca de 

Obras Raras da USF que reúne publicações centenárias, livros e obras de referência relevantes 

à memória das políticas públicas de nosso país e história da educação brasileira. Consideramos 

que tais conceitos estão intrinsecamente ligados constituindo-se, mutuamente, num processo no 

qual a primeira dá substrato à segunda (NORA, 1993).  

Enquanto construção, a memória está também sujeita às questões da subjetividade, 

seletividade e, sobretudo, às instâncias de poderes. A memória, onde cresce a história, que por 

sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro (LE GOFF, 2003).  

Na perspectiva de Le Goff (2003, p. 469) “A memória é um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva, mas memória coletiva é não somente uma 

conquista, é também um instrumento e um objeto de poder.” Além disso, e indo ao encontro 

das contribuições teóricas de Nora (1993, p. 21-22) entende-se por lugar de memória que,  

 
Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de 

arquivos, só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. 

Mesmo um lugar puramente funcional, como um manual de aula, um 

testamento, uma associação de antigos combatentes, só entra na categoria se 

for objeto de um ritual. Mesmo um minuto de silêncio, que parece o extremo 

de uma significação simbólica, é, ao mesmo tempo, um corte material de uma 

unidade temporal e serve, periodicamente, a um lembrete concentrado de 

lembrar. Os três aspectos coexistem sempre [...]. É material por seu conteúdo 

demográfico; funcional por hipótese, pois garante ao mesmo tempo a 

cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição 

visto que caracteriza por um acontecimento ou uma experiência vivida por 

pequeno número, uma maioria que deles não participou. 

 

Por trabalharmos com os acervos da Biblioteca de Obras Raras da USF e com um olhar 

mais atento observamos a exteriorização das lembranças individuais e sociais, ali onde 

documentos, imagens e objetos ascendem à função de depositários de memória. Descobrir e 

percorrer as prateleiras de uma biblioteca pode ser comparado a uma viagem metafórica 

                                                           
1 Doutora em Educação pela UNICAMP; Universidade São Francisco; Bragança Paulista, São Paulo, Brasil. E-

mail: cleo_souza@uol.com.br. 

mailto:cleo_souza@uol.com.br
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(COLOMBO, 1991), em que os objetos encontrados transformam-se em sinais e em indícios 

de acontecimentos distantes.  

Entre passado e presente as materialidades transitam, principalmente, os que atuam no 

âmbito da gestão informacional, história e memória de instituições. Campo permeado, algumas 

vezes, pelas disputas de poderes e na dimensão dos embates que definirão o que será lembrado, 

como será lembrado, e também com aquilo que, não sendo lembrado, será esquecido: não somos 

só o que lembramos, somos também o que esquecemos (GAGNEBIN, 2006).  

Para os frades franciscanos, a formação intelectual confunde-se com as origens da própria 

Ordem, fundada no início do século XII, tendo a sua frente Francisco de Assis. Sabe-se que ao 

longo dos séculos, em todos os países em que se fizeram presentes, os franciscanos mantiveram 

e cultivaram a formação acadêmica. Muitos deles foram professores de universidades como 

Paris e Oxford2. 

Constam dos relatos históricos franciscanos, a maioria das vezes narrados por membros 

da própria Ordem religiosa, que, desde a chegada dos franciscanos à colônia brasileira, sempre 

houve preocupação com a formação, teológica, moral e intelectual de seus membros, e foram 

muitas as criações de conventos com tal finalidade (MIRANDA, 1969). Por isso, desde a 

colonização, os franciscanos trabalharam, no inicio, entre os índios tanto na catequese quanto 

na formação de membros da Ordem e na educação de leigos.  

Burke (2003) ressalta a importância de voltar o olhar e estudar as formas materiais dos 

livros, os detalhes sutis de tipografia e diagramação, argumentando que elementos não-verbais, 

entre eles a própria disposição do espaço, são portadores de significado. Constatamos que os 

livros que deram origem à Biblioteca pertencem às diferentes áreas do conhecimento, chegaram 

em quantidade variada e se encontram em estados distintos de conservação. As obras foram 

recebidas e acolhidas como parte das memórias das casas franciscanas no Brasil e, ao mesmo 

tempo, acrescentam mais dados sobre a história da biblioteca de obras raras.  

A delicadeza e fragilidade das obras raras são admiráveis, desde a presente preocupação em 

salvar, organizar e conservar a herança cultural escrita, em meio a desestruturação material que 

marcou um período da história, acabaram por fazer dos livros um objeto de dimensões às vezes 

excessivamente imponentes, acentuando um caráter sacral e misterioso, posto que privilegiavam-

se os aspectos visuais – solenidade e grandeza do formato – relativamente aos aspectos gráficos.  

A luta pela construção e manutenção de uma biblioteca franciscana não apenas destaca as 

características deste grupo religioso, mas permite vislumbrar, quando verifica-se a história de sua 

criação e a vinculação dela no interior de uma instituição de ensino superior, como esta instituição 

constrói-se identitariamente, consolidando a visão formadora dos franciscanos. Os acervos têm a 

capacidade de registrar/narrar histórias pela sua trajetória, pelos critérios de seleção e de 

disseminação. Eles permitem explorar as múltiplas relações políticas, visões de mundo que se 

entrecruzem numa biblioteca. Entretanto Chartier (2007, p. 23) destaca que, se “[...] não é possível 

ficar com tudo que se escreve, é necessário estabelecer critérios para fazer escolhas”. Ainda, 

segundo este autor, a leitura não está ainda inscrita no texto e, não há, portanto, distância pensável 

entre o sentido que lhe é imposta por seu autor, pelo uso, pela crítica, e a interpretação que pode ser 

                                                           
2 No século XIII, os franciscanos já ocupavam as cátedras nas universidades medievais e casas de estudo da Europa. 

Dentre eles: Boaventura de Bagnoregio: filósofo e teólogo escolástico medieval. Em 1243 entrou na OFM, 

tornando-se ministro da Ordem, em 1257, e também cardeal de Albano. Foi canonizado em 1482 e declarado 

Doutor da Igreja em 1588; Guilherme de Ockham: filósofo medieval entrou para a Ordem em 1300, estudou e 

ensinou filosofia na Universidade de Oxford; João Duns Scotus: filósofo e teólogo da tradição escolástica. Foi 

beatificado em 20 de março de 1993, durante o pontificado de João Paulo I; Raimundo Lúlio: escritor, filósofo, 

poeta, missionário e teólogo da língua catalã. Provavelmente, pertenceu à Ordem Terceira dos Frades Menores; 

Roger Bacon: filósofo inglês que descreve o método científico como um ciclo repetido de observação, hipótese, 

experimentação e necessidade de verificação independente. 
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feita por seus leitores; consequentemente, um texto só existe se houver um leitor para lhe dar um 

significado. A biblioteca amplifica isto, na medida em que é pensada em escalas distintas do autor. 

A guarda do livro na biblioteca não se faz apenas pensando na sua proteção, mas também 

procurando dinamizar a sua leitura através do tempo.  

Para isso não podemos pensar na biblioteca como um depósito, pois a maioria das 

bibliotecas que se volta para a pesquisa, opera como centros nervosos de transmissão e 

orquestram sistemas de informação preservando o passado e acumulando energia para o futuro.  

Uma biblioteca também é um espaço que educa – lugar significado pelas memórias e 

histórias que lhes deram origem, signo que instaura uma dada visão de civilidade e erudição. 

Darnton (2010, p. 68) afirma que “[...] a biblioteca está disposta estrategicamente a agir como 

centro nervoso para coletar e difundir conhecimento” e ao pesquisar a Biblioteca de Obras Raras 

da USF, considerada um patrimônio, é possível ampliar a compreensão das histórias e memórias 

dos franciscanos e da presença franciscana na educação. 

 

Considerações finais  

 

Ao pesquisar o acervo de Obras Raras da Universidade São Francisco rastreia-se a 

memória e identidade dos franciscanos ali presente a partir da leitura do acervo. Entre passado 

e presente as materialidades transitam, principalmente, os que atuam no âmbito da gestão 

informacional, história e memória de instituições. Voltar o olhar e estudar elementos não-

verbais são portadores de significado. 

Por fim, a biblioteca é considerada um repositório do patrimônio intelectual e cultural que 

permite uma relação dinâmica entre conhecimento e pensamento − um espaço configurado 

como lugar de memória. A biblioteca permite pensar e refletir numa circulação e produção de 

saberes a partir do conhecimento preservado. 
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CRIANÇAS QUILOMBOLAS:  

SUJEITOS (IN)VISÍVEIS NAS “DOBRAS DO IMPOSSÍVEL” 

 

Márcia Lúcia Anacleto de Souza1 

 

Introdução  

 

A infância brasileira envolve múltiplas experiências e interações inventivas, lúdicas, 

indagadoras, em que as crianças elaboram significados para o mundo que as cerca, as relações 

sociais, a compreensão do outro, de si e seu grupo. A infância quilombola, que nos diz dessa 

multiplicidade, evidenciam que as culturas infantis são realidades atreladas ao território e ao 

grupo em que vivem e onde brincam, sobem em árvores, nadam, correm, jogam em grupos 

grandes e pequenos.  

Durante a pesquisa intitulada “Ser quilombola: identidade, território e educação na cultura 

infantil”2, diante do desafio de compreensão da infância nos quilombos, indaguei sobre a 

visibilidade/invisibilidade das crianças dos quilombos na produção de conhecimento. Em 

levantamento de teses e dissertações nacionais, constatei um reduzido número de pesquisas 

(seis dissertações e duas teses), indicando um lugar de invisibilidade desta infância. 

 

“Nas dobras do impossível”: culturas infantis quilombolas e suas (in)visibilidades 

 

As crianças quilombolas compõem grupos negros com trajetória histórico-social que 

remonta à escravidão, independente de situações de terra ocupada, comprada, recebida por 

doação ou decorrente de mudanças territoriais. São grupos que partilham de memória comum 

referida a uma ancestralidade, à existência de um território onde vivem e do qual se sustentam 

ao longo de anos, décadas e/ou séculos. Além disso, mantem-se em relação com a sociedade 

envolvente na atualidade, em cidades, fazendas, regiões metropolitanas, áreas litorâneas, 

turísticas ou governamentais.  

As pesquisas elencadas trazem experiências de quatro das cinco regiões brasileiras, sendo 

duas na região Sul, duas na região Sudeste, duas na região Centro-Oeste e duas na região 

Nordeste. Certamente, representam poucas realidades, frente as 2474 mil comunidades 

quilombolas certificadas em nosso país até fevereiro de 20153.  

As crianças pesquisadas compõem um coletivo infantil na faixa etária dos quatro aos 

catorze anos de idade, observadas em espaços de educação escolar e nos territórios quilombolas. 

Em relação à etapa da educação, Leite (2009) e Macêdo (2008) apontaram a existência de salas 

de educação infantil onde pesquisaram. As demais pesquisas descreveram escolas de ensino 

fundamental, organizadas em série e também multisseriada. 

Leite (2009) analisou a construção do pertencimento étnico-racial e a efetivação das políticas 

públicas para a diversidade no universo da escola no quilombo Lagoa Trindade, no município de 

Jequitibá – MG. A pesquisadora buscou entender a relação entre a visão das crianças sobre o lugar 

onde moravam, sobre si, sua história e ancestralidade, e a escola como espaço de educação. Para 

tanto, percorreu o território quilombola, observando as crianças em espaços de festas, nas 

brincadeiras e na relação com os adultos, com quem conversou a fim de compreender a história da 

                                                           
1 UNICAMP, Campinas, SP, Brasil. E-mail: negramarsea@gmail.com. 
2 Este texto é parte das reflexões presentes na tese intitulada “Ser quilombola: identidade, território e educação na 

cultura infantil”, defendida em dezembro de 2015, na Faculdade de Educação/UNICAMP, junto ao GEPEDISC – 

linha Culturas Infantis do Departamento de Ciências Sociais na Educação 
3 Dados da Fundação Cultural Palmares. 

mailto:negramarsea@gmail.com
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comunidade. Neste percurso, apreendeu os símbolos com que as crianças construíam o seu 

pertencimento enquanto sujeitos daquele lugar. Analisou a importância de ser de Lagoa Trindade, 

a ancestralidade que informava a origem e manutenção do grupo.  

Mas, ao observar e ouvir as crianças na escola, Leite (2009) compreendeu que a 

diversidade cultural que as constituía era abordada apenas como folclore pela instituição. Um 

exemplo foi a folia de reis, uma das manifestações culturais da comunidade relatadas pela 

autora, e que foi trabalhada pela escola como o exótico, o distante, passível de aceitação, mas 

não de diálogo, de encontro, de aprendizagem.  

A pesquisa de Macêdo (2008), na comunidade quilombola de Araçá/Caraicá, no 

município de Bom Jesus da Lapa – BA, evidenciou que, apesar da iniciativa docente de 

aproximação com a história e cultura do quilombo, permaneciam dificuldades em dialogar com 

a temática étnico-racial. De um lado, as crianças denunciavam xingamentos racistas e 

preconceito racial dentro da escola, e de outro, as professoras apontavam não possuírem 

formação inicial e continuada para o trabalho com a educação das relações étnico-raciais. 

No trabalho de Santos (2008), as dificuldades da escola no trato com a diversidade étnico-

racial foram apresentadas a partir do estudo realizado na comunidade quilombola do Muquém, 

em União dos Palmares/AL. A escola da comunidade, embora se situasse na grande região do 

antigo Quilombo dos Palmares, e tivesse em seu currículo a disciplina Cultura Palmarina, não 

conseguia realizar um trabalho de valorização da identidade étnico-racial da criança negra e 

quilombola do Muquém. Durante a pesquisa, analisou que a criança negra e quilombola ainda 

almeja ser branca, ter seus cabelos lisos, e agrega sua corporeidade a aspectos negativos, como 

a pobreza, a sujidade, o que é feio e deve ser recusado. 

Os trabalhos de Carvalho (2008), Paula (2014), Santos (2010) e Spindola (2008), embora 

tenham perpassado a escola, abordaram a infância e as crianças quilombolas a partir do brincar e 

das brincadeiras, dos jogos e das festas como elementos culturais que contribuem para construir o 

sentido de pertencimento nas comunidades, estruturando as relações sociais nos grupos. 

A pesquisa de Carvalho (2008) envolveu o quilombo do Mutuca, em Nossa Senhora do 

Livramento/MT, considerando a concepção de brincadeira e jogo como fenômenos culturais a 

partir dos quais compreendemos o ser humano. A pesquisadora percorreu diferentes lugares e 

tempos de brincar, em que adultos e crianças construíam suas relações. A escola foi descrita 

como mais um espaço, que conquistado pela comunidade quilombola, é parte da casa de cada 

um. Segundo a pesquisadora, 

 
A identidade étnico-cultural é reconhecida entre os iguais, o que facilita 

transformar a escola em um ambiente menos discriminatório e mais alegre, 

refletido nas diversas expressões do brincar e da brincadeira. (p. 102). 

 

A pesquisa realizada por Santos (2010), na comunidade quilombola de Bombas (Iporanga-

SP), região do Vale do Ribeira paulista, descreveu e analisou a ludicidade presente nas práticas 

sociais e culturais do grupo. Segundo a pesquisadora, seu trabalho envolveu a compreensão da 

relação entre lúdico, cultura, educação e comunidades quilombolas de maneira articulada e 

interdependente. Ao entender a história da comunidade, Santos (2010) apresenta a dimensão lúdica 

do grupo, que permeia a educação e a cultura, as ações dos sujeitos e sociabilidades. 

Na pesquisa, Santos (2010) foi conduzida pelas crianças à aprendizagem das brincadeiras, 

dos causos, das músicas, e da convivência com os adultos do território. As crianças foram suas 

companheiras de viagem e se tornaram sujeitos ativos na pesquisa. A escola foi mais um dos 

lugares observados com relação à dimensão lúdica na cultura e no grupo, mas que também se 
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mostrou um espaço alheio, no qual é necessário reconstruir padrões culturais e práticas 

educacionais estabelecidas.  

No trabalho de Spindola (2008) observa-se preocupações em torno dos fazeres e viveres 

infantis, analisados por meio das concepções contemporâneas de infância dos teóricos da 

Sociologia da Infância. A pesquisa percorreu os quilombos de Furnas de Dionísio e Furnas da 

Boa Sorte, no Mato Grosso do Sul, observando o brincar das crianças e as formas como ocupam 

seus territórios quilombolas. Spindola (2010) também adentrou no espaço escolar que existe 

dentro das comunidades estudadas, a fim de entender as relações entre as crianças. Observando 

as relações escolares e aquelas dentro da comunidade quilombolas, construiu um quadro de 

brincadeiras, histórias e cantigas existentes no quilombo, as quais foram elaboradas e 

reelaboradas ao longo dos anos, o que possibilitou encontra-las na memória dos adultos. Assim, 

seu trabalho nos orienta no entendimento da multiplicidade da infância quilombola e brasileira. 

As pesquisas de Carvalho (2008), Santos (2010) e Spindola (2008) nos inserem na 

compreensão do fenômeno da infância através da ludicidade, do brincar e dos jogos existentes 

dentro de comunidades quilombolas, localizadas em diferentes regiões brasileiras. Apesar de 

se constituírem em apenas três investigações, oferecem um quadro de situações análogas e 

dessemelhantes que, mais uma vez, corroboram os estudos da multiplicidade da infância, além 

de evidenciar as possibilidades encontradas pelas crianças em meio às desigualdades sociais e 

ao racismo que seus grupos experienciam cotidianamente.  

As situações são análogas, na medida em que, envolvem comunidades quilombolas 

construindo e vivendo suas culturas a partir de relações de parentesco, a permanência em terras 

ocupadas há décadas, a referência a uma ancestralidade e a construção coletiva do pertencimento 

identitário. As dessemelhanças se manifestam na elaboração de diferentes formas de ludicidade e 

de educação formal existente. Em Mutuca, por exemplo, a professora era quilombola e parente das 

crianças. Em Bombas, a escola, embora estivesse no quilombo, era protagonizada pela visão de 

mundo e concepções de pessoas externas à comunidade. Dentre essas, muitas estavam de passagem, 

e por vezes, não compreendiam a territorialidade das comunidades, a relação que possuíam com o 

lugar, a dimensão cultural de suas vidas e a condição negra.  

A pesquisa de Paula (2014), realizada nas comunidades de Morro do Fortunato e Aldeia, 

em Garopaba-SC, observou os processos educativos vivenciados pelas crianças de 4 a 6 anos, 

dentro de seus grupos e nos espaços de Educação Infantil. A pesquisa revelou que cada 

comunidade quilombola produz cultura e educação diversa, e que os espaços de educação 

formal ainda possuem se constituem em lugares em que as crianças têm as primeiras 

experiências com a discriminação racial.  

No entanto, durante a análise das interações infantis numa sala de Educação Infantil, 

Paula (2014) concluiu que as crianças quilombolas elaboravam estratégias de enfrentamento a 

estes processos de exclusão racial. Para ela, as crianças resistiam e enfrentavam tais processos 

a partir das experiências de afirmação da identidade negra e quilombola vivenciadas no interior 

dos quilombos. 

Assim, entre a visibilidade e a invisibilidade, o que as pesquisas apontam são as muitas 

formas de ser criança, a relação entre protagonismo infantil e experiências de educação dentro 

e fora dos quilombos. As pesquisas explicitam crianças que falam e são visíveis em seus grupos. 

Crianças que, nas frestas da invisibilidade, protagonizam a construção das muitas maneiras de 

viver a infância, elaborando representações sociais e construindo sentidos para as relações 

vividas dentro e fora dos quilombos. Dentre as pesquisas elencadas, observou-se que as culturas 

infantis das crianças quilombolas são perpassadas pelo diálogo com as vicissitudes da 

identidade étnico-racial, o enfrentamento das desigualdades sociais, a valorização da tradição e 

da história. Nas “dobras do impossível”, as crianças quilombolas vivem a infância, produzem 
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cultura e evidenciam as muitas formas de ser no mundo, de pensar o significado da infância e 

de ser criança na pós-modernidade. 
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