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CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL 

PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA AS PRÁTICAS DE 

ENSINO DO SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA 

 

Maria Geiziane Bezerra Souza1 

 Alexsandro da Silva2 

 

Introdução 

 

Este trabalho está balizado no campo das reflexões contemporâneas acerca das práticas 

de ensino do sistema de escrita alfabética (SEA) e da formação continuada de professores. 

Nesse sentido, objetivou-se analisar as contribuições da formação continuada oferecida no 

âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para as práticas de ensino 

do sistema de escrita alfabética (SEA) desenvolvidas por professoras do primeiro e do segundo 

anos do ensino fundamental da cidade de Brejo da Madre de Deus – PE. 

Para alcançar o objetivo proposto, os participantes da pesquisa foram selecionados a partir 

da aplicação de questionário, o qual visava a identificação de professores que tivessem 

participado das formações do Pacto com foco em Língua Portuguesa e que estivessem atuando 

em turmas de alfabetização no momento da pesquisa. Assim, foram eleitas quatro professoras3, 

que tiveram seus depoimentos registrados posteriormente por meio da realização de entrevista 

semiestruturada e tratados com base na análise de conteúdo, apoiando-nos em Bardin (2004). 

O PNAIC constitui um compromisso formal adotado pelos governos federal, do Distrito 

Federal, dos estados e municípios no ano de 2012, com vista a assegurar que todas as crianças 

encontrem-se alfabetizadas – não só tendo compreendido o funcionamento do sistema de escrita 

alfabética e dominado as correspondências letra-som, mas lendo e produzindo textos – até os 

oito anos de idade, isto é, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 

Nessa direção, o Pacto propõe que o desenvolvimento das capacidades de leitura e de 

produção de textos deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo acesso 

precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de interação nas quais os alunos 

possam ouvir, falar, ler e escrever sobre temas diversos.  

Além disso, nas proposições do PNAIC fica evidente que a apropriação do sistema de escrita 

não constitui um processo espontâneo, que aconteceria apenas por meio do contato com textos e 

dispensaria um ensino sistemático das propriedades e convenções da escrita alfabética (SILVA, 

2014). Ao contrário, concebe-se que o ensino desse sistema deve incidir, de maneira contínua e 

progressiva, no dia-a-dia das turmas de alfabetização devido à complexidade de tal sistema.  

Assim, cabe ao professor proporcionar condições necessárias para que esse processo de 

apropriação aconteça, de modo a assumir uma posição intermediária (SEBER, 2009) entre os 

extremos de ser um mero observador ou de tolher as oportunidades de escrita espontânea em 

que as crianças elaboram, mobilizam e explicitam suas hipóteses. 

Considerando o SEA não como um código, mas, sim, como um sistema notacional, o Pacto 

concebe, à luz da Teoria da Psicogênese da Escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), que, 

para dominar esse sistema, a criança precisa desenvolver representações adequadas sobre o seu 

                                                           
1 Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico do Agreste, Caruaru, Pernambuco, Brasil. E-mail: 

geiziane16@hotmail.com. 
2 Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico do Agreste, Caruaru, Pernambuco, Brasil. E-mail: 

alexs-silva@uol.com.br. 
3 Todas as professoras eram graduadas em Pedagogia, exceto P1, que tinha formação em História. Apenas P3 não possuía 

especialização. Todas atuavam na docência há 18 anos, com exceção de P2, que tinha 17 anos de experiência. 

mailto:geiziane16@hotmail.com
mailto:alexs-silva@uol.com.br
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funcionamento e as suas propriedades (MORAIS, 2005). Para isso, propõe o desenvolvimento de 

atividades de reflexão sobre esse sistema e de consolidação do processo de alfabetização. 

Nessa direção, Morais (2006, p. 11) chama atenção para a necessidade de “discutir 

metodologias de alfabetização, em lugar de ressuscitar a guerra dos métodos tradicionais de 

alfabetização”, tendo em vista que não é o emprego desses métodos de maneira isolada que 

garantirá que as crianças se apropriem da escrita alfabética. 

No entanto, é preciso lembrar que essa necessidade de mudança de foco dos métodos para 

as metodologias não é algo que ocorre de uma hora para outra, pois vai, muitas vezes, de 

encontro aos saberes constituídos pelos professores ao longo de seu percurso de vida e de 

atuação profissional. Nesse sentido, compreendemos que a formação continuada do Pacto4 pode 

desempenhar um importante papel nesse processo, já que, em vez de defender a filiação dos 

alfabetizadores a um método em específico, apresenta propostas que possibilitam o contato dos 

referidos profissionais com metodologias outras.  

Cabe ressaltar que estamos compreendendo formação continuada como processo 

contínuo, que deve acompanhar a trajetória profissional (MONTEIRO; GIOVANNI, 2000). 

Nesse sentido, trata-se de um processo de desenvolvimento que ocorre ao longo da vida 

profissional, dando continuidade à formação inicial, de modo a complementá-la e ser 

desenvolvido em estreita relação com a prática (PORTO, 2000). 

Em se tratando da metodologia, o curso do PNAIC proporciona estudos teóricos e 

atividades práticas, realizadas tanto no âmbito das formações, isto é, nos encontros conduzidos 

por professores orientadores de estudo, quanto nas salas de aula, visto que uma das propostas é 

que os professores realizem atividades em seu cotidiano e socializem-nas nos encontros. 

Dessa forma, percebe-se que as formações propiciadas pelo curso não tem cunho 

eminentemente teórico, mas também prático, de modo que esse é um elemento que merece 

destaque nas formações do referido Pacto, pois, como afirmam Monteiro e Giovanni (2000), é 

relevante que o processo de formação continuada procure suplantar a dicotomia entre teoria-

prática, de modo a articular fundamentos e atividades do cotidiano dos professores, atentando 

para as vozes, experiências e histórias de vida, através das quais tais profissionais conferem 

sentido às suas práticas. 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as práticas de ensino do sistema de 

escrita alfabética 

 

Os resultados do estudo que desenvolvemos evidenciaram que, mesmo apontando lacunas no 

curso de formação do PNAIC, as professoras participantes da pesquisa apontaram a relevância 

dessa experiência para suas práticas de ensino do SEA. Isso pode ser observado em todas as falas, 

mesmo na da professora 3 quando afirmou que as referidas formações não influenciaram suas 

práticas, porque não trouxeram grandes mudanças e não apresentaram algo novo para ela.  

Segundo essa docente, ela já vinha trabalhando na perspectiva de alfabetização enfatizada 

pelo Pacto, devido ao trabalho com o Alfabetizar com Sucesso: “não teve muita diferença, 

porque eu já vinha com o projeto do Alfabetizar. Então não influenciou em nada, porque não 

era novo pra mim”. No entanto, posteriormente, a referida professora mencionou alguns 

elementos que utilizava em seu cotidiano e que fazem referência ao curso do PNAIC, como a 

contribuição para “o trabalho com jogos e menos baseado na cópia” (PROFESSORA 3, 2015). 

As professoras também destacaram as contribuições das formações para a mudança de 

postura em relação ao ensino do sistema de escrita, na medida em que esclareceram algumas 

                                                           
4 Curso presencial de 2 anos de duração, com carga horária de 120 horas por ano para professores dos três primeiros 

anos do primeiro ciclo do ensino fundamental. 
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dúvidas que tinham em relação ao ensino de Língua Portuguesa. Segundo os depoimentos, elas 

puderam aprender a “alfabetizar partindo de textos” e não apenas das unidades menores da 

língua, incidindo de modo mais enfático e sistemático sobre a aprendizagem da notação 

alfabética. É o que se pode notar no depoimento a seguir: 

  
Eu tinha o hábito de alfabetizar com padrão silábico, mas eu achava que pra 

criança era mais difícil, mais cansativo pra mim, entendeu? [...] Aí eu, eu... 

tentava alfabetizar com texto, mas eu não conseguia, tá entendendo? E agora, 

depois do PNAIC, eu consigo com mais facilidade. (PROFESSORA 1, 2015). 

 

Esse depoimento demonstra que as formações continuadas oferecidas pelo PNAIC 

parecem ter proporcionado mudanças nas concepções e práticas dessa professora em relação ao 

ensino do SEA, contribuindo para que reconhecesse que a apropriação desse sistema não é a 

“aprendizagem de um código”, que seria aprendido por meio da memorização de sílabas, mas, 

sim, de um sistema notacional.  

Ressaltamos, entretanto, que, assim como todas as transformações que ocorrem na vida 

dos sujeitos, essa mudança nas concepções sobre o ensino e aprendizagem da escrita alfabética 

não ocorre como em um “passe de mágica”, de modo linear e nem da mesma maneira para 

todos os professores. Antes, tais indivíduos passam por um processo conflitivo, dinâmico e 

mutante de reconstrução, recorrendo ainda a metodologias e atividades mais tradicionais de 

ensino, a exemplo daquelas que tomam como base o estudo isolado das vogais e padrões 

silábicos, como se pode perceber na fala da professora 4. Apesar de, em alguns momentos, 

relatar mudanças oportunizadas pelas formações, essa professora revelou: “eu tenho uma turma 

pra alfabetizar, que a gente tá começando, começou pelas vogais, depois pro padrãozinho, 

aquela coisa... Às vezes, pode até ser mecânico, mas, infelizmente ou felizmente, é o que tá 

surtindo efeito” (PROFESSORA 4, 2015). 

Outro aspecto que destacam como sendo um dos fatores que contribuíram para suas 

práticas de ensino do SEA diz respeito ao caráter teórico-prático das formações:  

 
E a gente tinha as experiências, os relatos dos professores. Que é diferente de 

outras reuniões que a gente tem, que, às vezes, vêm professores que dizem 

muita coisa, mas não mostram como é que faz. Diferente de outras pessoas 

que veem, que querem que a gente faça isso [...] Querem que a gente faça, mas 

nunca mostraram como é que faz. O PNAIC, ele mostra como é que você faz, 

entendeu? (PROFESSORA 2, 2015).  

 

Nessa perspectiva, tais discursos evidenciam que, diferentemente de outras formações, 

aquelas proporcionadas pelo Pacto têm como diferencial o “mostrar como fazer”, não no sentido 

de dar uma receita pronta que deve ser seguida a fim de que as crianças se apropriem e 

consolidem a aprendizagem da escrita alfabética, mas na perspectiva de apresentar 

possibilidades de uso dos conhecimentos teóricos adquiridos, de possíveis intervenções que 

possam subsidiar e criar situações outras de aprendizagem do SEA.  

Assim, ao mesmo tempo em que possibilitam reflexões teóricas, por meio da apresentação 

de pesquisas científicas realizadas pela academia e que sinalizam, por meio de novas teorias (como 

a da Psicogênese da Escrita), questões que possam promover mudanças nas práticas de ensino e, 

consequentemente, no aprendizado do sistema de notação por parte do aluno, as propostas de 

formação sugerem algumas atividades e intervenções didáticas que podem ser utilizadas com vista 

à concretização do processo de ensino e aprendizagem. Desse modo, favorece-se a construção de 
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novos modelos de formação que buscam, gradativamente, chegar mais perto do chão da escola e, 

por conseguinte, do fazer pedagógico do professor (BRASIL, 2012a). 

Essa relação entre a teoria e a prática remete-nos à ideia de que um processo formativo 

contínuo deve procurar superar a dicotomia entre esses dois campos, articulando fundamentos 

e atividades do cotidiano dos professores, considerando as vozes e experiências, por meio das 

quais tais profissionais conferem sentido às suas práticas (MONTEIRO; GIOVANNI, 2000). 

Nesse sentido, os elementos citados anteriormente colaboraram para que as professoras 

alfabetizadoras pudessem refletir sobre as práticas de ensino do SEA por elas materializadas, 

contribuindo para que efetuassem algumas mudanças por meio da análise das vivências de seus 

colegas de trabalho, bem como daquelas apresentadas nos cadernos de formação, em um 

movimento constante de recontextualização. 

Além disso, o fato de os sujeitos da pesquisa destacarem as contribuições da dimensão prática 

das formações deve-se também à tendência que tais profissionais têm de se aproximar “de assuntos 

educacionais a partir de uma ótica que lhes é característica, pautada por um ponto de vista centrado 

na vida da escola e na pertinência de suas ações para o contexto específico de sua atuação” (SARTI, 

2008, p. 52). Nessa direção, as professoras não materializam aquilo que foi vivenciado no processo 

formativo tal qual foi pensado, antes se apropriam e praticam o que lhes parece mais adequado à 

realidade em que se encontram inseridas, reconhecendo a possibilidade e a necessidade de 

contextualizar e de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso, à medida que notam 

que suas intervenções estão surtindo efeito na aprendizagem dos alunos. 

 

Conclusões 

 

Nossos dados apontaram que as formações curso de formação do PNAIC parecem ter 

contribuído para que as professoras desenvolvessem suas práticas de ensino com base em 

intervenções outras, além daquelas com as quais estavam acostumadas a trabalhar e que se 

constituíram ao longo de seu percurso de vida, de formação e de atuação profissional. Dessa 

forma, percebemos que tais professoras evidenciam um processo de apropriação da perspectiva 

de que não basta que as crianças conhecerem as letras que compõem o alfabeto e seus 

respectivos sons de modo mecânico e enfadonho para que aprendam a ler e escrever. É 

necessário, em vez disso, tratar a escrita alfabética como um objeto de reflexão, situando-o no 

contexto dos usos sociais da leitura e da escrita. 
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A LEITURA DE LITERATURA: MEMÓRIA E ESCRITA NA 

APRENDIZAGEM DE JOVENS E ADULTOS 

 

Marta Lima de Souza1  

 

Introdução 

 

Minha necessidade de escrever é resultante de uma 

falta antiga: não ter vivido a infância no tempo certo. 

Bartolomeu Campos de Queirós 

 

A epígrafe poderia ser de um adulto ou um idoso da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

pois é a necessidade de escrever, em especial a de aprender a escrever, como uma ausência do 

tempo da infância, que buscam efetivar no ciclo de vida adulto. Entretanto, diferentemente do 

escritor, em geral eles não querem lembrar nem falar desse tempo sofrido, preferem apagá-lo, 

escondê-lo, deixá-lo submerso nos porões da memória. 

Este artigo é um recorte da pesquisa sobre a análise de escrita de jovens e adultos em 

processo de alfabetização em escolas públicas no Rio de Janeiro, no qual discutimos a 

construção de um trabalho pedagógico que reconheça a especificidade desse público por meio 

da relação leitura/escrita, literatura e memória. 

Como tecer estes fios entre a leitura/escrita, a literatura e a memória na EJA? Como trazer 

para a escrita esse passado tão difícil e que tantas vezes querem apagar? Como ajudá-los a rever 

e a compreender o passado, para recriar o presente e o futuro? Defendemos que é escrevendo, 

falando, revendo, discutindo o vivido que podemos reinventar o presente e o futuro. É 

mergulhando na nossa memória e na do outro, que podemos buscar outra construção de nós 

mesmos e elaborar um espaço próprio (PETIT, 2013). 

O artigo estrutura-se nesta introdução que apresenta o tema. Em seguida, contextualiza a 

atividade com base no livro Guilherme Augusto Araújo Fernandes2. Depois, traz o referencial 

teórico para o trabalho pedagógico na EJA (Bakhtin, 2003; Petit, 2013; Cândido, 1995) e, por 

fim, os excertos de textos dos alunos a partir da leitura do livro. Para concluir, enfatizamos a 

importância da relação entre leitura/escrita, literatura e memória para a EJA. 

  

Contextualização 

 

A formação de professores para a EJA implica a incorporação de atividades de leitura e 

de escrita ao trabalho pedagógico desde o início do processo de alfabetização, pois é possível 

ler e escrever quando ainda não se sabe ler e escrever efetivamente. Implica também a seleção 

de materiais e textos adequados às especificidades dos jovens e adultos, de modo que não os 

infantilizem. Após muito diálogo e uma breve análise do perfil da turma, é que realizamos a 

elaboração do plano de aula em consonância com o planejamento do professor da turma, 

visando à realização da regência de aula pelo professor em formação no estágio curricular. 

O plano de aula que originou a atividade em foco visava à produção de leitura e de escrita 

por meio da literatura. A proposta consistiu em ler o livro em voz alta para os alunos que 

acompanharam com o texto impresso, retomar a leitura e conversar sobre o tema do livro 

                                                           
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: souzamartalima@gmail.com. 
2 Escrito por Men Fox e ilustrado por Julie Vivas, publicado pela Editora Brinque Book. 
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relacionando-o ao cotidiano e às experiências dos alunos e produzir um texto escrito sobre 

memórias da infância ou da vida adulta seguido de leitura para a turma. 

A história do livro é sobre um menino que reside próximo a um asilo, no qual vive Dona 

Antônia Maria Diniz Cordeiro, a quem costuma visitar. Guilherme Augusto ouve uma conversa 

sobre a perda de memória de sua amiga e resolve ajudá-la, indagando a todos: o que é memória? 

Mediante as respostas, ele vai recolhendo objetos cujos sentidos remetem às visões das pessoas 

e montando uma cesta. À medida que os apresenta à Dona Antonia, a senhora vai lembrando-

se de fatos e recuperando a memória com a ajuda de um menino que nem era tão velho assim. 

 

Leitura, escrita, memória: construção de si mesmo 

 

Compreendemos o conceito de leitura como uma atividade ampla, de modo que seja 

possível ler não apenas textos escritos e palavras, mas também imagens, objetos, arte, música 

etc. E de escrita, como enunciado mediado pelo outro e pelo contexto de produção, como 

possibilidade de ressignificar o vivido e de criar uma “memória do futuro” (BAKHTIN, 2003, 

p. 140). 

A memória tem origem nos sentidos, sentidos subjetivos de cada um, tanto naquilo que 

se guarda, quanto naquilo que se esquece e se apaga, podendo ser lugar de invenção e de 

reinvenção. Tem intensa relação com a escrita, pois, por meio da escrita, construímos e 

elaboramos a memória da humanidade: conhecendo seus passos, refazendo-os, buscando outras 

direções etc., ou seja, a memória, como função psicológica superior e com papel essencial na 

aprendizagem (VIGOTSKY, 1999).  

O papel da leitura de obras literárias na construção de si mesmo e na elaboração da 

subjetividade tem sido um destaque nas pesquisas de Michèle Petit em que os resultados têm 

apontado a leitura, em qualquer idade, como um “atalho privilegiado para elaborar ou manter 

um espaço próprio, um espaço íntimo, privado” (PETIT, 2013, p. 41). Ao ler ou ouvir histórias, 

imagens, etc., o leitor tem a possibilidade de tomar consciência de que existe outra coisa, uma 

margem de manobra no destino pessoal e social, que lhe possibilita um “papel ativo no seu 

próprio futuro e no futuro do mundo que o cerca” (PETIT, 2013, p. 43).  

Este papel da leitura e da literatura possibilita ao leitor encontrar a sua experiência na 

experiência do outro, em uma leitura em perspectiva, em que pode pensar a própria vida com a 

ajuda de palavras que ensinam muito sobre si mesmo, sobre outras vidas, outros países e outras 

épocas. A revelação da verdade mais íntima encontra-se na humanidade compartilhada. Nesta 

construção de si mesmo, na elaboração da identidade, o mais íntimo tem a ver com o mais 

universal e proporciona uma identidade mais plural e aberta às mudanças. 

Nesta ótica, a leitura, a literatura, o encontro da memória do outro e a memória do leitor, 

do universal e do particular, podem possibilitar aos alunos da EJA uma resistência aos processos 

de exclusão que vivem, mas, principalmente, novas possibilidades de sonhar e de construir 

outras histórias em que sejam sujeitos ativos de seus destinos. Contudo, o acesso às obras 

clássicas, universais, aos textos é imprescindível para satisfazer o desejo de pensar, da exigência 

poética, da necessidade de relatos que “não são privilégios de ninguém, pois tratam-se de um 

direito básico, de uma questão de dignidade” (PETIT, 2013, p. 51). 

Esta visão alia-se a de Cândido ao defender a literatura como um direito humano, como 

direito à fantasia e à metáfora, visto que é: “[...] manifestação universal de todos os homens em 

todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 

possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação” (CÂNDIDO, 1995, p. 

174). Nesta perspectiva, a literatura não está a serviço de nada nem de ninguém, não pode ser 

aprisionada em modelos restritos de livros para criança e outros, para o adulto. Pois, para 
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Cândido: [...] ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e 

da poesia, [...] é uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui 

um direito (CÂNDIDO, 1995, p. 175). 

O trabalho pedagógico com a EJA, por meio da leitura e da escrita, precisa resgatar esse 

direito de mergulhar na fantasia, na metáfora, na ficção, na poesia, em uma literatura diversa, 

que amplie o sentido de ler, de modo que seja possível ler por: 

 
[...] prazer de descobrir e para inventar um sentido para suas vidas, inclusive 

nos meios populares. Para sair do tempo, do espaço cotidiano e entrar em um 

mundo mais amplo; para se abrir ao desconhecido, se transportar para 

universos estrangeiros, deslizar na experiência do outro ou outra, se aproximar 

do outro que vive em nós mesmos, domesticá-lo, temê-lo menos. (PETIT, 

2013, p. 144). 

 

Entretanto, a leitura de literatura não vai resolver os problemas do mundo, nem tornar as 

pessoas mais respeitosas ou democráticas. Então, por que instigar os jovens e adultos a ler? 

Porque a leitura é um gesto mais vital que social, porque marca a conquista de um espaço íntimo 

que escapa ao domínio do coletivo, porque é uma via de excelência para se ter acesso ao saber, 

à fantasia, ao pensamento e à construção de si mesmo.  

 

O trabalho pedagógico com a memória e a escrita: lembrar para não esquecer 

 

Do meu tempo de menino, eu trago poucas 

lembranças. [...] quase não me dá tempo de evocar o 

menino que eu era. (Tanto eu vivo com os meninos 

que são.) [...] Não era um tempo bom [...] A vida era 

dura [...] 

Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Guilherme Augusto empenhou-se para que Dona Antonia recuperasse as suas memórias, 

o objetivo com a atividade era contribuir para que os alunos pudessem fazer o mesmo, além de 

lerem literatura e de expressarem suas memórias por escrito. 

O poder da literatura de unir o universal e o particular gera a possibilidade de reconhecer 

a própria história na história do outro. Quando isto acontece, é possível ver a forma como o 

outro encarou as alegrias e as tristezas, como tomou distância do vivido e revisou o passado, 

ressignificando-o e, talvez, até reinventando-o. Neste movimento, foram produzidos 22 textos 

dos quais selecionamos 12 para análise, sem uma preocupação de uma escrita na variedade da 

norma padrão, mas sim com a expressão de vivências, felizes ou tristes, despertadas pela 

história de Guilherme Augusto. 

A seleção dos textos baseou-se em várias leituras realizadas e na busca por aqueles que 

mais se aproximavam do conteúdo e do sentido da proposta. Recortamos os trechos 

semelhantes, transcrevendo-os um a um, para que fossem analisados, mantendo a variedade 

linguística dos autores e preservando os nomes devido às questões éticas. 

Em relação “ao tempo de menino”, as lembranças trazem o que o poeta descreve: “não 

era um tempo bom, [...] a vida era dura”, mas, são ressignificadas na experiência do outro, de 

modo que eles revivem os meninos que foram naqueles que estão sendo, ou seja, nos 

nascimentos de filhos e netos. A memória feliz torna-se a oportunidade de reelaborar outra 

relação com a infância pela experiência de filhos e netos: 
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“nascimento de filho (melhor lembrança da minha vida)” (K). 

“na minha vida já aconteceu tantas coisas boas e ruins uma coisa boa foi 

nascimento das minhas filhas. A outra foi o nascimento dos meus netinhos. 

Das coisas ruins eu não gostaria de falar foram tantas” (MJ). 

 

Apesar de a vida ser dura, há os que expressam um tempo feliz e saudoso, pois havia um 

tempo para ser criança, para brincar, para criar e inventar, para conviver com os animais, a 

natureza e os familiares – uma infância com recursos econômicos escassos –, porém rica de 

oportunidades e de vivências, que marcou e deixou saudades: 

 
“eu não tinha boneca e fazia a boneca de inhame com cabelo de milho e 

brincava muito e era muito feliz” (L). 

“a melhor parte da minha infância no Ceará [...] morávamos na roça, eu 

adorava, era muito bom [...] eu andava a cavalo, ajudava meu pai com os 

animais brincava com meus irmãos e meus primos, tomava banho no rio [...] 

nós éramos felizes e não sabíamos um tempo que não volta” (SN). 

 

A lembrança da mãe aparece nos dois trechos abaixo. No primeiro, a autora lembra a 

morte de sua mãe (momento triste) e de se tornar mãe, com o nascimento da filha (momento 

alegre), isto é, da perda como filha e do ganho como mãe. No segundo, o autor narra um 

acidente ao cair de uma árvore, ficando desacordado por dias no hospital e sem memória, não 

se lembrando de quem era, não reconhecendo os familiares e descrevendo a dor que causou à 

sua mãe: 

 
“[...] uma coisa triste foi quando perdi a minha mãe quando eu tinha 4 anos de 

idade e uma coisa boa que eu me lembro foi quando a minha primeira filha 

nasceu” (A). 

 
“[...] subi em uma mangueira [...] no alto escorreguei e cai batendo com a 

cabeça em um tijolo [...] no hospital, ele (médico) tentou [...] fazer com que 

eu me lembrasse de quem eu era [...]. Acordei olhei em seus olhos de 

preocupação e disse mãe eu te amo, [...] naquele momento vendo a alegria de 

minha mãe [...] prometi a mim mesmo que não mais magoaria minha mãe” 

(A). 

 

Os dois excertos tratam de uma memória universal inscrita na relação mãe e filho/a. O 

texto de (E) também traz uma memória universal, mas agora em um atentado que marcou o 

mundo, do qual se lembra por meio de uma relação de amizade: 

 
“relembrando 11 de setembro vou falar sobre as torres gêmeas um 

acontecimento que abalou o mundo ninguém esqueceu aquela manhã de 11 de 

setembro, amiga nunca vou te esquecer” (E). 

 

No texto de (E) não há maiores detalhes sobre o episódio. Mas, podemos inferir que sua 

amiga morreu no evento devido às lágrimas de emoção da autora quando lê a escrita para a 

turma. 
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Considerações finais 

 

A partir da leitura do livro, as memórias escritas de jovens e adultos possibilitam-nos 

entrever que a literatura rompe com a linguagem do cotidiano e abre espaço para a reflexão, 

“para criar um desequilíbrio, buscar outro prumo e não para por panos quentes em inquietações 

mornas” (Queirós, 2012, p. 80). A análise dos textos revela-nos também, na relação pedagógica 

com o adulto, que a experiência trazida para a sala de aula “anuncia mortes, crises de 

subsistência, guerra de trincheira, desemprego e genocídio” (Thompson, 2002, p. 17). Ou seja, 

nas memórias escritas evidenciamos a dureza do cotidiano, a luta pela sobrevivência, as guerras 

privadas e públicas, as mortes, mas também as formas de superação encontradas na reinvenção 

da vida e, quiçá, de outro passado e de um novo futuro, pois: “[...] Daí verificar em meus textos 

tanto a presença da infância vivida como da infância idealizada. Escrevo muito sobre aquilo 

que não me foi permitido [...]” (Queirós, 2012, p. 79). 

O trabalho pedagógico deve priorizar esta relação entre leitura/escrita, literatura e 

memória, de modo que ao escrever os alunos possam lidar com suas luzes e sombras, com o 

vivido e o idealizado, porque se não foi esquecido, precisa ser reconsiderado. Escrever para 

lembrar, lembrar para não esquecer. Rever e até recriar o passado, para inventar um futuro, uma 

memória do futuro. 
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UM ESTUDO DE CASO EM MOÇAMBIQUE: LEITURA DE TEXTOS 

LÍRICOS POR JOVENS DO II CICLO 

 

Telma Amorgiana Fulane Tambe1 

Aline Silveira Tasmerão2 

 

O aprendizado de uma prática de leitura que não se esgote no meramente ler, mas fazê-lo 

compreendendo, interpretando e, muitas vezes, sintetizando o lido e o compreendido através da 

escrita tem se mostrado uma responsabilidade da escola, na contemporaneidade e não só. Para 

o caso deste estudo, o seu objeto não incide no texto lírico em si, mas, sim, os modos de leitura 

que o livro didático de português (LDP) reconhece como válidos, que transpõe para o contexto 

de sala de aula e através dos quais poderá contribuir para “o desenvolvimento de uma cultura 

geral mais ampla” e “formar leitores reflexivos e autônomos que leiam na escola, fora da escola 

e em todo o seu percurso de vida” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 2004).  

O manual escolar, através de todas as funções a ele atribuídas (CHOPPIN 2004), está 

carregado de representações sociais que não são de forma alguma discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa 

de outros, por elas menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os 

próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas”(CHARTIER 1990, p. 17). 

O LDP é escolhido por se reconhecer o seu papel preponderante e regulador que assume nas 

práticas escolares, o qual se apresenta como textos que estabelecem verdades e, por isso mesmo, 

espera-se que tais verdades sejam aceites pela generalidade dos sujeitos (CASTRO 1995, p. 87) e, 

não obstante, serem considerados democratizantes e indispensáveis. Portanto, reconhecendo, então, 

que este instrumento pedagógico veicula e legitima modos de ler (CASTRO 2005, p. 13), foram 

analisados LDP do 11º e 12º anos, em particular, e, em segundo plano, os programas de ensino do 

Ensino Secundário Geral com o intuito de observar a forma pela qual o texto lírico vem sendo 

construído, historicamente em Moçambique, e as diretrizes curriculares para o seu ensino bem 

como as reformas pensadas para circunscrever a língua portuguesa.  

Em conformidade com informações dos professores e dos alunos, foi possível estabelecer 

correlações entre desempenhos em compreensão da escrita, leitura de acordo com diferentes 

mídias (livros, computadores etc.) e um certo número de variáveis socioculturais usuais. 

Ademais, procurou-se identificar nos modos de relação com o livro e com a leitura fatores 

eventualmente favoráveis ao desempenho, esclarecendo, ao mesmo tempo, a relação gostar-de-

ler/saber-ler. (informação sobre a família, dados sobre posse ou não de livros, o percurso 

escolar, gosto declarado ou não pela leitura, leitura em diferentes mídias), e os dados cognitivos. 

Para tal, a pesquisa, recorreu a instrumento de grupo focal, com jovens de idade compreendida 

entre os 15-17 anos e professores que lecionam no 11º e 12º anos. 

 

A escola como lugar de caça das práticas cotidianas no âmbito da leitura 

 

A leitura compreendida como espaço de busca de sentidos vários, tem a escola como espaço 

privilegiado de veiculação da experiência leitora. Nesse contexto, a ideia de lugar e espaço tem 

como possibilidade definir um campo específico, entendendo cotidiano como esse espaço praticado 

pelos sujeitos. Um lugar é a ordem (seja qual for), segundo a qual se distribuem elementos nas 

                                                           
1 ProPEd/ UERJ. E-mail: tambetelma@gmail.com. 
2 ProPEd/UERJ. E-mail: aline.tasmerao@gmail.com. 
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relações de coexistência. Aí impera a lei do ‘próprio’: os elementos considerados se acham uns ao 

lado dos outros, cada um situado num lugar ‘próprio’ e distinto que define. 

Um lugar é, portanto, uma configuração instantânea de posições. Implica uma indicação 

de estabilidade. Espaço é o efeito produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, 

o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de programas conflituais, ou de 

proximidades contratuais (CERTEAU 2005, p. 201-203). 

Dessa forma, espaço é o lugar praticado. A rua, o aeroporto, uma praça ou uma escola são 

transformadas em espaço pelas pessoas: pedestres, viajantes, alunos que nele circulam e dão vida 

àquele lugar. Neste sentido e inequivocamente, a escola aqui enunciada entende-se como a floresta 

propiciadora de caça e reinvenção por parte dos alunos, dos professores e dos demais sujeitos que 

circunscrevem o cotidiano escolar. Portanto, Certeau acredita que o homem ordinário, através da 

sua inventividade e recriação, apropria-se do espaço e dos produtos impostos pela classe 

dominante3. Dessa forma, a leitura é uma apropriação. E, enquanto as autoridades religiosas, 

escolares e políticas pensam que aquele que lê, unicamente como um leitor que adere às formas e 

às significações dos textos que lhe são impostos, uma abordagem mais atenta revela a que ponto a 

leitura produz outros efeitos- um outro texto, tal como se observa nas falas dos alunos: 

 
Alunos: A leitura do texto lírico abre a mente de um indivíduo; permite a 

expressão de sentimentos, de emoções; ajuda a perceber a língua pelo uso de 

figuras de estilo, para além de permitir várias leituras da realidade. Para quem 

escreve a poesia, esta é uma forma de desabafo, permitindo ao leitor ver 

através de seus olhos, o mundo à sua volta, pois é através da poesia que ele 

interpreta, descreve o que vê e sente e propõe soluções para além de ser um 

meio de despertar consciência individual. 

 

A leitura permite adquirir conhecimento, pois, muitas vezes, o conhecimento está no papel e 

informação para o crescimento pessoal. A leitura auxilia a raciocinar rápido. Quando lemos 

enriquecemos o nosso vocabulário, para além de aperfeiçoar a língua portuguesa, pois ela não é 

nossa4. A leitura é uma viagem pelo mundo; aprendemos novas e outras culturas; proporciona 

diferentes formas de ver o mundo, de compreender o mundo à nossa volta e de viver. 

Portanto, o leitor não é passivo, ele opera um trabalho produtivo, ele reescreve, altera o 

sentido, faz o que bem entende, distorce, reemprega, introduz variantes, deixa de lado os usos 

corretos. Mas ele também é transformado. Ele encontra algo que não esperava e não sabe nunca 

onde isso poderia levá-lo. Neste sentido, o texto ou a leitura trabalha o leitor. As palavras do 

autor fazem surgir suas próprias palavras (PETIT, 2008, p. 29).  

 

Representações de leitura e de leitor no livro didático da língua portuguesa 

 

Ao pensar em formação integral do leitor é necessário, antes de tudo, pesquisar sobre o 

modo como são trabalhados os diferentes gêneros textuais em sala de aulas, sobretudo, como 

são realçados os seus usos assim como as suas funções sociais. 

                                                           
3 A invenção do cotidiano é uma teoria das práticas cotidianas para extrair de seus ruídos as maneiras de fazer que, 

na vida social, não aparecem muitas vezes senão a título de resistência ou de inércias em relação ao 

desenvolvimento da produção sociocultural. As astúcias dos consumidores compõem a rede de uma antidisciplina- 

tema central do livro- contracapa. 
4 A língua oficial é o português, mas, devido aos diversos grupos étnicos, existem também diferentes idiomas ou línguas 

nacionais: Makonde, Makwa, Koti, Nyanja, Sena, Chope, Shangana, Ronga, Thonga, Bangwe, Nguni, Pozo, Tawara, 

Shona, Nhungwe, Manyika, Ndau, Teve, Dande, Tawara, Chikunde, etc (Mazula 1995, Basílio 2010). 
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São conhecidos os destaques pelas numerosas possibilidades que a poesia oferece, por 

perpassar diferentes gêneros e por despertar emoções, sentimentos, sobretudo, por elevar a 

imaginação ou a subjetividade. Portanto, é preciso refletir e questionar sobre como a poesia tem 

sido trabalhada em sala de aulas, se tem contribuído para a elevação imaginativa do individuo 

ou se tem contribuído para viabilizar os objetivos pedagógicos comuns à prática escolar. 

A leitura literária, em Moçambique, mostra-se frequentemente e antes de mais nada no 

universo escolar como uma aprendizagem puramente técnica, e já desde o ensino primário, antes 

mesmo que as primeiras aprendizagens fundamentais, ao longo das quais o ensino do código escrito 

não está suficientemente articulado com a reflexão sobre o sentido dos textos e com a discussão sua 

contribuição para ler melhor o mundo, ao permitir que cada um se compreenda melhor, construa 

sua relação com o outro e sua identidade. Além disso, no ensino secundário (ensino médio), esse 

aprendizado técnico se transforma cada vez mais em puro exercício acadêmico, em tarefas formais 

maçantes, ao mesmo tempo que se tende a relegar ao esquecimento o lugar que se deve dar à 

emoção do leitor e ao que o texto lírico pode proporcionar. 

Observe-se que, apesar de apresentarem os textos dos manuais didáticos como sugestões 

e propostas que só serão significativas com a intervenção correta, dinamismo e criatividade do 

professor (LD’s da 11ª e 12ª classes) fica claro que tais sugestões não conferem liberdade ao 

professor se se quiser perceber o sentido completo desta asserção, pois o próprio Ministério da 

Educação não empreende nenhum esforço para que o mesmo livro passe a ser entendido como 

tal, sem esquecer, porém, das condições financeiras dos alunos para a aquisição de outros 

materiais e meios e sem esquecer, também, que a própria escola/biblioteca escolar não possui 

livros para incentivar a prática de leitura. Tal ausência de esforço é refletida nos exames, nos 

testes gerais que acontecem em cada fim de trimestre. Por esse mesmo motivo, o que está 

escrito/contido nestes LD’s acaba assumindo, na maior parte das vezes, o estatuto de uma 

verdade absoluta, imutável e inquestionável. 

Outras questões inquietantes referem-se à presença demasiada de textos referentes à 

poesia de combate num momento em que se pretende formar um jovem de se posicionar crítica 

e fortemente na sociedade em que está inserido e no mundo, em geral, a chamada poesia 

“moralizante ou patriótica”- que critérios de seleção usados? Não estaria por detrás dessa 

seleção uma forte ideologia de verdade em relação a elite moçambicana a que se deve curvar, 

perpetuar e sacralizar? Tais textos propiciam a formação de um potencial leitor e crítico? 

Portanto, mesmo que se trate de um país recentemente liberto do colonialismo, no qual, de 

acordo com Lopes, a necessidade de construção da nação e da pátria é uma questão decisiva no 

âmbito educacional e na ordem política como um todo (LOPES 2014, p. 151). 

Para além, disso, na mesma escola, o trabalho realizado sobre os textos poéticos centra-

se prioritariamente na compreensão linguística e semântica dos textos, sendo diminuto, por 

conseguinte, o investimento na interpretação das obras e na reflexão sobre os procedimentos 

literários utilizados, observa Mello (MELLO 1998, p 405). 

 
Alunos: Aqui, na escola, só circula a leitura silenciosa para interpretar textos 

na aula de português e poucas vezes a oral para apresentar trabalhos em outras 

disciplinas, isto é, leitura por obrigação nas disciplinas de geografia, história. 

Na escola lemos livro didático, pois é o que a nossa biblioteca oferece. Não 

há motivação para ler na escola pelos assuntos abordados. 

Professores: Se no nosso seio o texto lírico não é bem recebido, o mesmo 

acontece no seio dos alunos ou mesmo pior. Os alunos não gostam do texto 

poético/lírico. A falta de motivação que se deve à escolha do texto. Mesmo 

que queiramos nos desviar dos textos propostos no livro didático não é 

possível porque o trabalho é controlado através de testes provinciais e exames 
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nacionais, em que o texto da avaliação é o que vem proposto no programa e/ou 

nos planos analíticos trimestrais, sobretudo, a poesia de combate que nada tem 

a ver com a realidade e interesse do aluno. 

 

Consequentemente, um ensino simplesmente técnico mostra-se demasiado parcial, 

frequentemente falta o essencial, a saber, as dimensões social, cognitiva e cultural. Portanto, 

professores e alunos não manifestam um real envolvimento em leitura, não gostam dessa 

prática, isso condicionado ao pertencimento a um meio social e cultural desfavorecido, o baixo 

nível de envolvimento em leitura, a ausência da prática de sociabilidades entre leitores, a não 

frequentação dos espaços de leitura, assim como a não posse de livros como atestam as 

afirmações: 

 
Alunos: Há que realçar que os professores não motivam os alunos para a 

leitura.//Em casa não lemos. Se acontece, trata-se de uma leitura em voz alta 

pelos nossos pais da Bíblia Sagrada ou todos os membros caso saibam ler. É 

o único livro que temos. Essa leitura serve para a promoção de valores morais. 

A leitura escolar não existe.  

Professores: Se no nosso seio o texto lírico não é bem recebido, o mesmo 

acontece no seio dos alunos ou mesmo pior. A proveniência dos alunos é 

tradicional em que a única fonte de leitura é a bíblia sagrada.//Leio muito 

pouco hoje do que quando tinha 10 anos de idade. O primeiro contato com a 

leitura deu-se na escola, depois em casa com o material religioso. Portanto, 

lemos por obrigação. 

 

Considerações finais 

 

As competências que os alunos são capazes de mobilizar em suas práticas de leitura 

privada são amplamente “ignoradas” na ESGM. A didática da leitura seria beneficiada, todavia, 

se se apoiasse nelas para fazê-los evoluir em direção a competências a serem demandadas 

quando se adota uma postura de leitura distanciada àquela imposta pela classe dominante. 

Nesse sentido, seria mais uma vez importante enfatizar que, a partir do momento em que 

a leitura é tratada como dever, como obrigação, há o afastamento do leitor. Ninguém obriga 

ninguém a ler, até porque, se a leitura for imposta o leitor poderá fingir que lê. O aluno que se 

submete a leitura imposta e apresentada como obrigatória na escola, deixa de ser leitor assim 

que deixar de ser aluno. Neste caso, poder-se-ia, então, considerar que talvez a leitura 

obrigatória se compare ao prazer obrigatório aliado ao despreparo do professor. Portanto não é 

a adoção e o uso do LD (ainda que apresente limites) que vai garantir que o poema seja bem 

sucedido, porém, o encaminhamento do professor. É preciso que o professor seja sensível ao 

texto poético, permeável à comunicação do artista para que se torne um porta-voz da mesma 

(LOPES, 2014, p. 163). Desta forma, a sensibilidade, a emotividade que deveriam ser 

perpassados e provocados ao aluno não chegam ate ele, quando o texto poético passar por um 

professor indiferente ao seu apelo. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO FERRAMENTA DE ACESSO À 

LITERATURA INFANTIL 

 

Ana Lúcia Hermosilla Tamura1 

  

Introdução  

 

O ensino de uma língua não pode se pautar ao modo tradicional que a concebe como um 

sistema abstrato, desvinculado-a das interações humanas tão pouco de forma descontextualizada, 

decodificando ou interpretando palavras ou frases isoladamente. Sob essa perspectiva de língua, as 

atividades de leitura devem propiciar situações em que as crianças possam interagir com o grupo, 

estabelecendo relações interpessoais promotoras da construção de sentidos.  

Os sentidos não se encontram exclusivamente no texto ou no leitor, mas no 

entrelaçamento de ambos. Os sujeitos constroem o sentido de forma interativa. O texto é "[...] 

o próprio lugar da interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – 

nele se constroem e são construídos” (KOCH, 2002, p. 17). 

Expostas a diferentes situações cotidianas, desde pequenas as crianças interagem entre si 

por meio da língua, processo pelo qual se desenvolvem. “[...] Quando uma criança entra na 

escola, já está equipada, já possui suas próprias habilidades culturais” (VYGOTSKII, LURIA, 

LEONTIEV, 2006, p. 101). 

Segundo David Ausubel (2003), “A essência do processo de aprendizagem significativa, 

[...] consiste no fato de que novas ideias expressas de forma simbólica se relacionam àquilo que 

o aprendiz já sabe [...]” (AUSUBEL, 2003, p. 71-72). Para esse autor a aprendizagem é 

significativa quando ela se ancora em um conhecimento prévio. 

Na escola pode-se potencializar a aprendizagem significativa através do diálogo prévio, 

nesta interação o professor saberá qual é a bagagem que o aluno traz, somente fará sentido o 

novo conceito, se o professor conseguir explorar a maneira que o aluno pensa acerca do tema. 

De acordo com as premissas apresentadas, o presente artigo tem como objetivo contribuir 

com o processo de letramento literário, oferecendo aos professores caminhos para o ensino de 

uma segunda língua para crianças de cinco anos que cursam a Educação Infantil, por meio de 

estratégias de leitura para que compreendam o que lêem e aprendam o vocabulário em língua 

estrangeira de forma contextualizada para que vejam uma finalidade imediata e estética na 

aprendizagem da língua.  

Pretende-se trabalhar um texto literário, em inglês, chamado: “Can we play?”. É um 

texto verbal e não-verbal, que possibilita trabalhar os temas transversais. Destaca-se que 

crianças com cinco anos já possuem um repertório que propicia um diálogo com o texto. A 

obra literária auxilia na aquisição de novos conceitos, aumento de vocabulário, bem como 

favorece a interdisciplinaridade.  

Sabe-se que a aquisição do vocabulário se torna obsoleta quando a palavra ensinada está 

isolada de um contexto, quando a palavra vem inserida em um contexto, a criança faz conexão 

com o que já sabe, ela passa a assimilar a palavra, ressignificando suas experiências e formando 

novos conceitos (MOREIRA, 2011, p. 26). Não se trata mais do estudo de palavras ou de frases 

isoladas, mas relaciona-as ao texto, ao contexto histórico-social, aos usuários que as produzem, 

aos gêneros discursivos textuais (BAKHTIN, 2004). 
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Colégio Criativo, Marília/SP. E-mail: analu.hermosilla@hotmail.com. 

mailto:analu.hermosilla@hotmail.com


LÍNGUA ESTRANGEIRA COMO FERRAMENTA DE ACESSO À LITERATURA INFANTIL 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1485-1489, SET.DEZ.2016 1486 

Nessa perspectiva, o sentido não se restringe ao texto, nem ao autor. O sentido é 

construído na interação texto-sujeito. Desta forma, as experiências do leitor e seus 

conhecimentos são considerados a fim de auxiliar na construção de sentidos.  

Nessa direção o aluno fará conexão desses conhecimentos prévios com o texto, essa 

estratégia permite ao aluno compreender os caminhos que deverá percorrer para construir os 

sentidos que os textos lhe oferecem, transformando-se em um leitor autônomo.  

A língua estrangeira será, portanto uma ferramenta de acesso à literatura, uma vez que o 

aluno ao compreender o que lê, verá uma finalidade imediata e estética na aprendizagem da 

língua, ampliando o alcance da compreensão para além dos limites da decodificação. 

Segundo Bakhtin, “É impossível designar a significação de uma palavra isolada (por 

exemplo, no processo de ensinar uma língua estrangeira) sem fazer dela o elemento de um tema, 

isto é, sem construir uma enunciação [...]” (PONZIO, 2009, p. 164). 

É através das estratégias de leitura que a compreensão do que se lê ocorrerá. A conexão 

é uma delas. Sendo necessário antes de iniciar a leitura, interagir com os alunos, através de 

perguntas que agucem suas curiosidades e que os levem a fazer conexões com seus 

conhecimentos prévios. Perguntas que ativam a imaginação e os fazem pensar e questionar 

sobre o tema. “Quando os leitores têm perguntas, são menos capazes de abandonar o texto.” 

(HARVEY, GOUDVIS, 2008, p. 45). 

Na atividade humana, a linguagem se constrói pela interação, quando as pessoas 

dialogam, elas resgatam acontecimentos do passado. Isso também acontece quando pensamos 

em leitura de textos de literatura, a ideia de dialogismo é o resgate das experiências anteriores, 

bem como do conhecimento prévio, pois segundo Bakhtin (2003, p. 401) “há leitura quando há 

dialogismo”. E é a escola o espaço em que ocorrerá o processo de apropriação do conhecimento, 

é nela que acontece a interação dos sujeitos.  

A funcionalidade da linguagem está em relação com a dialogicidade que o aluno emprega, 

via conhecimento prévio, para atribuir significações às leituras que realiza, atribuindo-lhes 

valores e sentidos. Através da compreensão de um texto o aluno pode construir sua 

interpretação. Esse é o verdadeiro dialogismo. 

  

Metodologia 

 

Como estratégia didática será utilizado o livro “Can we play?” (Vamos brincar?), escrito 

e ilustrado por Stephen Holmes, que conta a história de um peixinho que convida alguns animais 

marinhos a brincar. O trabalho com o texto deverá ter início pela busca do conhecimento prévio. 

Antes de mostrar o livro e de começar a leitura, o professor vai indagar aos alunos questões que 

versam sobre amizade, dessa forma, o professor será capaz de identificar o conhecimento prévio 

das crianças correlacionado-o com o que de novo o tema virá a apresentar, pois o personagem 

do livro sofre com a recusa dos colegas quando os convida a brincar. Neste momento haverá 

trocas de ideias e mobilização para a leitura. 

Desta forma a criança se prenderá ao texto e será motivada à leitura, propiciando uma 

melhor compreensão do que lê. Após esta discussão o professor vai iniciar a leitura da história 

em inglês. A cada página virada, aparece o animal de dobradura, colorido, atrativo aos olhos 

das crianças, que os convida a seguir até o final da história. O professor explorará as cores, as 

adjetivos, os animais em inglês, fazendo com que as crianças repitam e aprendam o segundo 

idioma, de uma maneira interativa e interessante. 

As atividades utilizadas pelo professor com a finalidade de fixar os conteúdos acima 

mencionados serão: a música dos adjetivos; a brincadeira do “Coelhinho sai da Toca” com as 

cores e o role-play com os personagens da história.  
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A canção é “If you’re happy” (melodia da canção “Se você está feliz, bata palmas”): If 

you’re happy, happy, happy (se você está feliz, feliz, feliz) Clap your hands (bata palmas – três 

vezes) repita essa parte três vezes, e seguirá cantando com os demais adjetivos. If you’re big, 

big, big (se você é grande, grande, grande) Stamp your feet (bata os pés – três vezes) If you’re 

snappy,… (se você é mal humorado,...) Cross your arms (cruze os braços) If you’re wriggly,… 

(se você é desajeitado,…) Turn around (dê uma girada) If you’re scary,... (se você é 

assustador,…) Say BOO BOO! (diga boo boo!). Quando se referir ao adjetivo, a criança terá 

que representá-lo através da mímica. 

A brincadeira “Coelhinho sai da Toca” consiste em 10 bambolês encapados com papel 

crepom nas cores que apareceram na história, cada criança entra em um bambolê, o professor 

diz: “Coelhinho sai da toca.”, as crianças indagam: “Que toca?” e o professor diz uma cor. 

Neste momento as crianças trocarão de bambolê, porém não podem ficar na cor mencionada. 

Um aluno terá que sair por vez. Ganha o aluno que conseguir ficar no bambolê. E finalmente o 

Role-Play, os alunos desempenharão os papéis dos animais, dialogando em inglês.  

Segundo Isabel Solé (1996), “Como podemos fazer diferentes coisas com a leitura, é 

necessário articular diferentes situações – oral, coletiva, individual e silenciosa, compartilhada 

[...]” (SOLÉ, 1996, p. 91). 

Ao ouvirem a história, os alunos farão conexão com o que foi discutido inicialmente. A 

conexão é uma das estratégias de leitura. 

 

Conclusão 

 

Para Solé (1996, p. 114): “Se ler é um processo de interação entre um leitor e um texto, 

antes da leitura [...] podemos ensinar estratégias aos alunos para que essa interação seja a mais 

produtiva possível.”  

No ensino da leitura, entendida como processo dialógico/interativo de compreensão 

de sentidos por meio da relação autor-texto-leitor, deve-se considerar, além do objetivo 

inicial da decodificação, a proposta de atividades que tenham como meta desenvolver no 

aluno, a partir de seus conhecimentos prévios, a habilidade de construir significados 

tornando a aprendizagem significativa.  

Como afirmam Menin et al. (2010), “O conhecimento prévio que as crianças trazem para 

a leitura sustenta todos os aspectos da aprendizagem e do entendimento [...]” (MENIN et. al., 

2010, p. 66-67). Crianças fazem conexão o tempo todo. Para esses autores (2010, p. 67), depois 

que as crianças compreendem o processo da conexão, passam a praticá-lo sempre.  

As conexões feitas pelos alunos quando são instigados a pensar nos mais variados 

questionamentos, aumenta o entendimento fazendo com que o pensamento não fique alheio ao 

tema do texto. 

No livro “Can we play?” há muitas maneiras de fazer esta conexão, promovendo 

discussões sobre poluição, ecossistema, sustentabilidade, instigando-os a interagir. Através de 

suas respostas e questionamentos, as crianças trarão relatos de suas experiências e vivências 

com o mundo em que vivem, enriquecendo a aula e atraindo a curiosidade ao tema da leitura. 

Segundo Solé (1998) ler é um processo interativo entre o leitor e o texto. “[...] o 

significado que um escrito tem para o leitor não é uma tradução ou réplica do significado que 

o autor quis lhe dar, mas uma construção que envolve o texto, os conhecimentos prévios do 

leitor que o aborda e seus objetivos” (SOLÉ, 1998, p. 22).  

Desta forma, a metodologia buscou inserir as crianças no contexto da sala de aula, em 

estudos relativos à leitura da obra literária e sua interpretação, que implicassem entendimentos 
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que o conhecimento está relacionado à vida cotidiana, ao letramento escolar, que não deve estar 

desvinculado da vida social do educando, considerando sua bagagem cultural e social. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2012, p. 14-15), que, para 2012, foi adotada a seguinte definição de letramento: “[...] 

Letramento em leitura é a capacidade de compreender, utilizar, refletir e envolver-se com textos 

escritos, com a função de alcançar uma meta, desenvolver seu conhecimento e seu potencial, e 

participar da sociedade [...]” (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2012, p. 38).  

Segundo Kleiman (2010, p. 10), na sua visão sobre leitura diz que “ao lermos um texto, 

qualquer texto, colocamos em ação todo nosso sistema de valores, crenças e atitudes que 

refletem o grupo social em que se deu nossa socialização primária, isto é, o grupo social em 

que fomos criados”. Estabelecemos relações entre tudo o que o texto nos diz e o que os outros 

textos já nos disseram. 

A leitura de uma história em inglês, utilizando como estratégia a conexão, permite à criança 

concretizar o conhecimento. As atividades propostas pelo professor devem permitir que o aluno use 

a língua não só para se comunicar, mas também favorece seu acesso à cultura e à literatura.  
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ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE UM PÚBLICO LEITOR E 

CONSUMIDOR EM FLAN: O JORNAL DA SEMANA (1953) 

 

Aline Silveira Tasmerão1  

Telma Amorgiana Fulane Tambe2 

 

O presente trabalho tem o intuito de dar visibilidade a algumas estratégias empregadas 

pelo periódico Flan: o jornal da semana para conquistar um público consumidor e leitor de 

modo a estabelecer-se como veículo de repercussão nacional3.  

O semanário pertencia ao grupo Última Hora4, fundado e dirigido por Samuel Wainer, e 

promoveu a mensagem política do governo do então presidente Getúlio Vargas durante os anos 

1953 e 1954, período pelo qual circulou (WAINER, 1989). Flan fora organizado de modo a 

atrair a toda família, inclusive, com cadernos específicos prescritos para homens, mulheres e 

jovens com vistas à formação de novos leitores, que, dessa forma, entrariam em contato com a 

mensagem politizada do jornal. 

Observamos que concursos e premiações aparecem de forma recorrente nas páginas do 

jornal da semana. Assim, nos desperta atenção as estratégias de diálogo com leitores e de 

premiação em uma série de espaços a exemplo de concursos, promoções e cartas de leitores 

com vistas a seduzir o público a ler e a consumir o jornal como buscamos ilustrar ao longo deste 

artigo. Para desenvolver este estudo, elegemos a página 3 Grandes concursos de Flan que 

abrange os certames e promoções: Prêmios para tôda a família; Concurso fotográfico; 

Campanha das 10 mil assinaturas. Desse modo, delimitamos nossa pesquisa ao ano de 1953, 

por se tratar do momento de estréia do jornal.  

Na análise desse material percebemos que os felizardos dos concursos tinham, com 

frequência, suas envaidecidas fotos estampadas junto a seus prêmios. Em geral, os participantes 

eram referenciados como “leitores”, “leitores amigos”, “leitores atentos”...  

Em tais seções, a escolha do signo “leitor” e não “participante” ou “concorrente” nos faz 

refletir acerca da intencionalidade dos concursos. Por esse viés inferimos que Flan almejava 

conquistar por intermédio desses espaços mais do que consumidores, e, sim, também, leitores. 

De tal modo, assumimos que: 

 
[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém como pelo de que se dirige para alguém. Ela constitui 

justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve 

de expressão a um em relação ao outro. (BAKHTIN, 2009, p. 38) 

 

A concepção de linguagem tal qual exposta por Bakhtin (2009) “eleva a palavra a outro 

estatuto epistemológico, verdadeira trama de fios ideológicos que é capaz de registrar as fases 

transitórias mais sutis e efêmeras das mudanças sociais.” (SILVA, 2010, p. 42). 

                                                           
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Educação. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

E-mail: aline.tasmerao@gmail.com. 
2 Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Educação. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

E-mail: tambetelma@gmail.com. 
3 Este artigo está atrelado à Pesquisa de Mestrado Abra o seu coração: educação sentimental nos páginas de Flan 

- o jornal da semana (1953) em desenvolvimento no ProPed/UERJ. 
4 No início do ano 1953, o Grupo Última Hora, conglomerado midiático dirigido por Samuel Wainer, era composto 

pelo diário Última Hora, pelo Semanário Flan: o jornal da semana, pela editora Ética e pela Rádio Clube Brasil. 

Ver: Minha razão de viver (WAINER, 1989) 
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Assim sendo, colocaremos em cena alguns aspectos dos 3 Grandes Concursos de FLAN. 

Ressaltamos, a seguir, os compromissos que se criam a partir dos discursos, do mesmo modo 

as regras, as formas de premiação, como também as estratégias empregadas para conquistar 

leitores participantes. 

 

Prendas para formar leitores: 3 grandes concursos FLAN 

 

Prêmios para tôda a família 

 

Prêmios para Tôda a Família conferia prêmios mensais aos participantes que 

compusessem os selos com o nome do jornal –FLAN- sendo o selo com uma letra 

disponibilizado a cada edição. O concurso ocorria em parceria com a Rádio Clube Brasil. Os 

felizardos eram sorteados ao vivo no programa de auditório Ciranda dos Bairros no Rio e, em 

São Paulo, pelo programa Ronda dos Bairros transmitido pela Rádio Nacional.  

 

 

Figura 01: Prêmios para tôda a família. Flan, Rio de Janeiro, n. 4, p. 22, 3-9 mai. 1953. 

 

O formato previsível dos concursos cria uma rotina para os leitores. No caso de Prêmios 

para tôda família, verifica-se o seguinte ciclo: 1) Todo domingo o leitor deve comprar o jornal 

para colecionar os selos da série Flan e participar da promoção. O nome do certame sugere a 

mobilização de toda a família para colecionar os selos; 2) Os selos devem ser colecionados ao 

longo do mês, isso implica em semanalmente: comprar Flan, recortar, guardar, completar, não 

esquecer; 3) Os selos seguem uma sequência prevista, a série compõe o próprio nome do jornal 

e não pode faltar nenhuma letra; 4) Completando a série Flan, os selos devem ser trocados por 

um talão numerado; 5) O talão deve ser remetido para a caixa postal: Rua Presidente Vargas, 

1988, Rio; ou Caixa Postal 2.774; ou Avenida Anhangabaú, 262, São Paulo; 6) Todo primeiro 

domingo do mês haverá sorteio transmitido via rádio. Nesse dia, os concorrentes podem 

comparecer e se juntar a “multidão de leitores”5; 7) Acompanhar os resultados: os nomes dos 

felizardos são divulgados por rádios do Rio de Janeiro e São Paulo, assim como pelo semanário 

Flan e pelo diário Última Hora; 8) Fotografias dos felizardos com suas premiações são 

                                                           
5 3 Grandes Concursos de FLAN. Flan, Rio de Janeiro, n. 3, p. 31, 26 abr.- 2 maio 1953. 
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publicadas em Flan. As legendas geralmente narram algo sobre os leitores como seus nomes, 

suas profissões ou como se sentiram ao receber o prêmio; 9) Os prêmios são anunciados junto 

ao primeiro selo do mês e reafirmados até o próximo sorteio. 

Algumas estratégias empregadas no ciclo do concurso podem gerar vínculos de 

familiaridade com o leitor. Entendemos que a fotografia dos ganhadores publicada é uma forma 

de documentar que a palavra de Flan está sendo cumprida. Por outro lado, ao tecer uma 

narrativa sobre os felizardos, sugere que qualquer pessoa, pessoas comuns, pode ser 

contemplada, criando um sentimento de esperança nos concorrentes além do envolvimento 

afetivo com a promoção.  

Dentre os objetos de desejo anunciados constam geladeira, rádiovitrola, colchão de mola, 

entre outros. Itens atrativos ainda hoje, quiçá nos anos 1950, tendo em vista que ainda não 

compunham a vida cotidiana de grande parte da sociedade brasileira uma vez que o Brasil 

estava adentrando processos de modernização e industrialização. 

Além disso, o próprio ato de colecionar os selos mobiliza a casa dos leitores: é preciso 

comprar o jornal, recortar o selo, os selos devem ser guardados juntos e remetidos via correio 

ou trocados nos postos de troca na sede de Flan. 

 

Campanha das 10 mil assinaturas 

 

A campanha foi ainda mais ousada com as premiações. Nela, os assinantes de Flan 

concorriam aos prêmios conforme a sua ordem de assinatura do jornal. Desse modo, os 100 

primeiros concorreriam a 20 rádios de ondas curtas e longas, uma expressiva proporção de cinco 

pessoas para cada rádio; e assim por diante conforme a tabela abaixo. 

 

Primeiros 

Assinantes 
Prêmios 

100 20 rádios de ondas curtas e longas 

500 10 bicicletas 

3000 10 novíssimas geladeiras brancas 

7.000 1 possante motocicleta do último tipo completamente equipada 

10.000 
1 carro novo em folha. Mais um aparelho de televisão como prêmio 

complementar 

Tabela 1: Campanha das 10 mil assinaturas. Flan, Rio de Janeiro, n. 1, p. 22, 12-18 abr. 1953. 

 

Conforme as regras da campanha, os assinantes do semanário  continuavam a 

concorrer aos outros prêmios ainda que fossem contemplados. Portanto, quanto antes 

assinassem Flan, mais chances teriam de participar de suas promoções e porventura ganhar 

ótimos prêmios. 

A lista dos 100 primeiros assinantes divulgada na edição 06 e de forma complementar 

na edição 07 indica a proeminência de Flan quanto ao eixo Rio-São Paulo. Nela é verificada 

a ocorrência de 50 assinaturas do estado do Rio de Janeiro e 48 de São Paulo. Dentre as 

duas outras localidades apontadas estão a inusitada assinatura de Niejmegen, Holanda, a 

outra de São Borja, Rio Grande do Sul, cidade em que estava localizada a residência pessoal 

de Getúlio Vargas.  
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Teste fotográfico 

 

O concurso Teste Fotográfico anunciado na edição quatro do hebdomadário fulgurou por 

13 edições entre maio e julho de 1953 conferindo prêmios em dinheiro a 36 leitores nesse 

período. Após um hiato de três edições Flan retoma o teste na edição 20 sob novo formato 

respondendo aos apelos de leitores. Segundo informações divulgadas pelo próprio jornal o 

certame chegara a receber mais de 300 cartas por concurso. 

 

INTERÊSSE 

Para que se tenha uma idéia do interêsse que está despertando o teste de 

fotográfico, queremos revelar que soluções nos têm sido remetidas de um sem 

número de cidades, dentre as quais aqui citaremos as seguintes: Passo Fundo, 

Pôrto Alegre, Uberaba, São Paulo, Pederneiras, Itariri, Lorena, Belo 

Horizonte, Itaperuna, Curitiba, São Joaquim da Barra, Presidente Altino, 

Campinas, Caleiras, Piracicaba, Lins, Taubaté, Itapeva, Santo André, São Luis 

do Maranhão, Aracatuba, São José dos Campos, Barreto, Salvador, Petrópolis, 

Uberlândia, Ubá, Moji das Cruzes, Pará de Minas, Piracaia, Bom Jesus 

Itabapoana, etc., além das cidades próximas do Rio e vários dos seus bairros. 

Sensacional, portanto, o sucesso do teste e cujo número crescente de cartas é 

também, outro atestado de seu êxito. (Teste Fotográfico. Flan, Rio de Janeiro, 

n. 29, p. 22, 25-31 out. 1953) 

 

Em um primeiro momento Flan oferta a quantia de Cr$ 1.500 a ser dividida entre três 

leitores que identificassem e produzissem legendas atrativas a, pelo menos, uma das três fotos 

publicadas no concurso semanal. As melhores legendas receberiam a quantia de Cr$500 a ser 

resgatada na sede de Flan. As legendas seriam eleitas por uma equipe de três repórteres.  

Contudo, na quinta edição de Flan, o concurso fotográfico teve seu formato revisitado. 

Atendendo às solicitações dos leitores ele se torna mais simples, a correspondência que tivesse 

os três fatos jornalísticos identificados iria para uma urna concorrer aos prêmios de Cr$1.500, 

três de Cr$500. Então, três felizardos seriam sorteados. Os leitores poderiam remeter quantas 

cartas quisessem bastando anexar o recorte da edição de Flan com as imagens do concurso. 

As imagens selecionadas para compor o Teste Fotográfico, muitas vezes, eram exclusivas 

dos jornais do grupo Última Hora; retratavam celebridades, atletas, atualidades e figuras 

políticas. Sendo assim, os participantes do certame precisariam ser leitores atentos de todos os 

cadernos do grupo a fim de identificar os fatos jornalísticos.  

A partir da edição 20 o formato do certame é revisitado e passa a apresentar uma única 

fotografia a ser identificada pelos concorrentes e oferece não mais dinheiro, mas “um prêmio 

de valor e utilidade: um rádio, um liquidificador, etc.”6 

Queller (2013) chama a atenção para a intencionalidade do semanário de criar 

competências e hábitos entre seus consumidores de modo que eles se tornassem leitores 

interpretes das mais diversas formas de mensagem por ele veiculadas. O exemplo seguinte 

ilustra a fala de Queller (2013). 

 

A primeira fotografia que demos, reabrindo o teste fotográfico, foi amplamente 

divulgada em tôda a imprensa. Mostrava um aspecto da passagem da milagrosa 

imagem de Nossa Senhora da Glória. Vale dizer que a quase totalidade acertou, 

mas, ainda muitos foram os leitores distraídos que identificaram a foto apenas 

                                                           
6 Teste Fotográfico. Flan, Rio de Janeiro, n. 20, p. 60, 23-29 ago. 1953. 
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como o Palácio do Catete, o que evidentemente, não bastava. (Teste Fotográfico. 

Flan, Rio de Janeiro, n. 22, p. 61, 6-12 set. 1953) 

 

O enunciado acima indicia que não bastava os participantes identificarem a fotografia, 

limitando-se a decifrar a paisagem ou certos agentes envolvidos. Dessa forma, o semanário 

exigia que os concorrentes do certame estivessem por dentro da notícia anunciada pela 

imprensa, desse modo, impelia competências e habilidades de interpretação quanto à leitura de 

imagens, assim como a leitura assídua e atenta dos jornais, em especial, os jornais do Grupo; 

Flan e Última Hora.  

 

Considerações finais 

 

Neste artigo, através dos 3 Grandes concursos de FLAN buscamos ressaltar o constante 

reelaborar do formato do semanário tendo em vista as respostas dos leitores. Percebemos que 

sempre que necessário o jornal revia o nível de dificuldade de seus concursos, também as 

premiações. Parece-nos que os jogos de Flan têm o intuito de instigar e criar rotinas ao oferecer 

situações interessantes e desafiadoras para a resolução de problemas. 

Tendo em vista que a mídia forma conceitos e opiniões que intervêm “na imagem pública das 

autoridades e de quem é abordado em seu noticiário” (VAZ, 1998, p. 4), o jornal Flan nasce em 1953 

como um dos braços do Grupo Última Hora de Samuel Wainer no intuito de divulgar políticas pro 

Vargas. De modo a seduzir o público a comprar e ler o jornal investe em estratégias de diálogo com 

o leitor por intermédio de desafios premiados e promoções tal como buscamos ilustrar.  

Nesse sentido, Antonio Viñao Frago (1996) nos remete à correlação entre escrita e poder. 

Para o autor, o suporte e circulação da escrita estão relacionados ao modo de organização do 

poder, à necessidade de difusão de informações e promoção de controle.  

Por fim, como assinala Antonio Castillo Gómez (2012), o estudo da história da escrita é 

um campo historiográfico que vem se constituindo e crescendo e permite profícuas 

possibilidades de análise para a História da Educação. 
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HISTÓRIAS PARA NÃO DORMIR 

 

Mona Lisa Bezerrra Teixeira1 

  

Nas crônicas que Clarice publicou no Jornal do Brasil, de 1967 a 1973, muitas vezes a 

temática da infância esteve presente, através das recordações do período em que viveu no 

Recife, da sua relação com os filhos, com outras crianças, com amigos e desconhecidos. As 

impressões diante de acontecimentos do cotidiano e outros de maior densidade revelam textos 

tão expressivos como seus contos e romances. 

A narração desses episódios explora a linguagem infantil de maneira que não pareça 

artificializada, assim como revela a essência perceptiva do ser humano em processso de 

formação, com o despertar dos questionamentos, reflexões e angústias. Em sua maioria são 

relatos curtos, mas de extrema complexidade. 

A natureza infantil, que se expressa irrefletidamente, está reproduzida em “As crianças 

chatas”. A fragilidade absoluta da criança é minadouro para o ódio incapaz de se transformar em 

alguma resolução por parte de quem escreve. Chama a atenção a capacidade de reproduzir uma 

atmosfera de tensão lenta e massacrante, em que a miséria parece ser uma condenação perpétua: 

 
Não posso. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho está 

de noite com dor de fome e diz para a mãe: estou com fome, mamãe. Ela 

responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: 

durma. Ele diz: não posso, estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele 

insiste. Ela grita com dor: durma, seu chato! Os dois ficam em silêncio no 

escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? — pensa ela toda acordada. E 

ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra os dois estão 

despertos. Até que, de dor e cansaço, ambos cochilam, no ninho de resignação. 

E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. 

(LISPECTOR, 1999a, p. 23)  

 

Em outra perspectiva de estado de dependência e fragilidade da vida, nos deparamos com 

um texto muito curto, mas pungente: “Reconhecendo o amor”. Diante da presença inocente do 

filho, temos a fala de um mãe anônima, em um misto de simplicidade e rudeza de poucas 

palavras surge uma complexa síntese da vida: somente bastava “não querer”, mas já era tarde, 

e, no sorriso do pequeno, estava à espera de uma existência que não saberemos, jamais, no que 

resultou: 

 
Este aqui, disse ela apontando para o filho menor com um sorriso de carinho, eu 

só tive porque descobri tarde demais e já não havia mais jeito de tirar fora. 

O menino abaixou os olhos e sorriu com modéstia. (LISPECTOR, 1999c, p. 102)  

 

No caminho contrário a essa banalização da vida, “Dia da mães” revela a luta incansável 

de uma mulher para se tornar mãe. A história da bailarina pertinaz e delicada faz com que seja 

vista por Clarice como uma mãe em estado latente buscando essa realização impossível. A 

pequena mulher, que tanto deseja ter uma criança em seus braços, tem a vontade limitada devido 

a condições físicas porque, ironicamente, possui o sistema reprodutor feminino infantilizado: 

 

                                                           
1 Professora pelo programa PNPD na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E-mail: 

mona.lisabt@uol.com.br. 
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O médico disse que de novo eu poderia perder. Mas, mesmo que numa 

segunda gravidez eu perca, não desisto: ficarei grávida muitas vezes e aceito 

a possibilidade de perder. Até que um dia, lá para um dia, eu com muito 

cuidado conserve ele em mim nove meses, dando até então muita coisa boa 

para ele ir bebendo e comendo através de meu sangue que vou enriquecer. Até 

que ele nasça. E será uma vitória nossa, minha e dele. Porque eu sei: é mesmo 

dífícil nascer. (LISPECTOR, 1999a, p. 416)  

 

Em “O arranjo” vamos ter a história de uma moça maltratada desde criança por uma 

família que “por princípio não usava violência”, mas a chamavam constantemente de “débil 

mental” e não suportavam mais distribuir os filhos que a miserável criatura colocava no mundo 

como gatos. É muito impressionante a atmosfera sinistra e desumana da casa, a qual as crianças 

assimilam através dos adultos, participando da judiação incessante à empregada, que “não era 

escrava”, e que, à espera do próximo filho, “de um negro sujo”, vai seguindo seu calvário 

domiciliar. 

 
Às vezes, quando ela passava com a bandeja na mão, olhavam-na com curiosidade 

e diziam em tom velado por causa dos netos presentes: “logo um negro sujo”. Um 

dia pareceu compreender melhor e disse muito alto: “mas foram só três vezes!” As 

crianças exultaram felizes, o pai, a mãe e os avós caíram em cólera pela pouca 

vergonha, expulsaram-na da sala — ainda por cima tropeçou no tapete e caiu sobre 

a bandeja [...]. (LISPECTOR, 1999a, p. 117)  

 

Esse ambiente pernicioso, em que crianças reproduzem o comportamento hostil dos 

adultos, descrito em “O arranjo”, pode ser relacionando com o conto “A casa de bonecas”, de 

Katherine Mansfield (2006, p. 191-199), a escritora de um dos primeiros livros da vida de 

Clarice. Nele, as irmãs Kelveys, Lil e Else, filhas de uma lavadeira, sofrem na pele humilhações 

e constrangimentos em todas as esferas de convivência na pequena cidade. É impressionante a 

maneira realista com que Mansfield elabora os diálogos e o comportamento das meninas que 

agridem as duas irmãs, assim como a passividade das duas crianças diante de tantas ofensas, 

revelando um círculo vicioso de “linha traçada”, como diz a narrativa, sobre classes sociais, 

intolerância e preconceitos.  

“As caridades odiosas” trata das contradições de sentimentos e ações de uma maneira 

aflitiva. A personagem, provavelmente a própria Clarice, é pega de surpresa tendo seu vestido 

tocado pela mão de um menino, que pede um doce. Essa situação, que seria trivial no cotidiano 

dos grandes centros, adquire um caráter punitivo e de reflexão. E, mal tendo tempo de se 

recuperar da reação antagônica que tal pedido provocara, já se vê inserida em outra situação de 

adversidade com mais um pedido de ajuda, dessa vez de uma mulher, para pagar um aluguel 

atrasado.  

Sua incapacidade de ser alheia às duas situações de miséria não provoca regojizo à alma. 

Não há o sentimento de caridade a ser recompensado por Deus. O que existe é a perplexidade 

diante da vida destituída de sentido, onde os que estão ao redor seguem adiante, fingindo que 

nada acontece.  

O pedido da criança carrega em si a violência da desventura daquele que se inicia diante 

do futuro incerto, e o da mulher revela, pela tensão do diálogo no ônibus, um meio de vida, um 

rogo “ciente dos caminhos da desconfiança”. 

 
Fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar: um doce 

para o menino. 
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De que eu tinha medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante 

para mim, terminasse logo. 

Que outro doce você quer?  

Este, que mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade pelo 

primeiro, interrompeu-se, olhou-me um instante e disse com delicadeza 

insurpotável, mostrando os dentes: não precisa de outro não. Ele poupava 

minha bondade. 

— Precisa sim, cortei eu ofegante, empurrando-o para frente. O menino 

hesitou e disse: aquele amarelo de ovo. Recebeu um doce em cada mão, 

levantando as duas acima da cabeça, com medo talvez de apertá-los. Mesmo 

os doces estavam tão acima do menino escuro. E foi sem olhar para mim que 

ele, mais do que foi embora, fugiu [...] (LISPECTOR, 1999a, p. 249)  

 

Depois do episódio na sorveteria, vai embora atordoada, e esquecendo de pegar um táxi, 

acaba tomando um ônibus, onde conhece a mãe de um menino que estava vestido com uma 

roupa doada de menina. Contando suas agruras, essa mãe a faz dar-lhe o dinheiro que faltava 

para o aluguel. E depois de agradecer de modo mecânico, não lhe dirige mais a palavra e nem 

deixa mais a criança brincar com ela. Vale ressaltar que em vários momentos do texto a 

narradora se apresenta de modo áspero e com atitudes e sentimentos contraditórios que não a 

glorificam como exemplo a ser seguido. Trata com certa rudeza o menino da sorveteria, depois 

olha para a mulher do ônibus achando-a velha e suja. Não temos aqui alguém que conta uma 

história vivida em busca de reconhecimento pela boas ações praticadas. Não existe uma aura 

de sublimação cristã. De maneira cortante e seca, não há redenção. 

 
Ela era mais digna do que eu havia pensado: conseguido o dinheiro, nada mais 

quis me contar. E nem eu pude mais fazer festas ao menino vestido de menina. 

Pois qualquer agrado seria agora de meu direito: eu o havia pago de antemão 

[...] 

Então uma ponta de raiva nasceu entre nós duas. Só o pequeno ser híbrido, 

radiante, e enchia a tarde com o seu suave martelar: “dá, dá, dá.” 

(LISPECTOR, 1999a, p. 251)  

 

“Dia da mãe inventada” é outra dura crônica que trata do desamparo de crianças. Em 

visita a um orfanato, Clarice nos fala sobre a inocência e expectativa constante dos pequenos à 

espera do aparecimento de suas mães. Num texto que é estruturado em partes como: localização, 

número de crianças, cronologia, fundador, finalidade, personagem, fato, consequência, 

conclusão e fim. Tudo nos lembra uma espécie de relatório/fichamento e vamos tendo o 

histórico da casa que cuida dos menores abandonados. A maneira esquemática como é escrito 

revela o que essas crianças representam para o estado: apenas mais números. O que há de mais 

suave nele é a figura da irmã Isabel, sempre em estado de tensão por ter que inventar nomes e 

inúmeros motivos para justificar a ausência das mães que nunca vêm visitar ou buscar os filhos. 

Essa crônica é baseada em uma reportagem feita por Clarice para a revista Vamos Lêr!, 

publicada em 8 de julho de 1941, intitulada “Uma visita à casa dos expostos”. O lugar era a 

Fundação Romão de Matos Duarte, que abrigava crianças abandonadas. A matéria é dividida 

em nove partes e em cada uma delas vai sendo apresentado como as crianças são recebidas e 

educadas nesse espaço. 

As crianças são descritas como tímidas e recolhidas, assistem às aulas nesse espaço, uma 

parte mínima recebe visitas, ou são adotadas. Poucas conseguem sair de lá para se casar e terem 

suas próprias famílias. E um dos aspectos que chama bastante atenção é quando Clarice observa 



HISTÓRIAS PARA NÃO DORMIR 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1496-1500, SET.DEZ.2016 1499 

que alguns deles bordam enxovais para noivas e bebês. Por ironia, eles, que foram abandonados, 

tecem a matéria que representa a felicidade futura para outros.  

No mesmo caminho dessas infâncias tão mal acolhidas está a da protagonista de A hora 

da estrela. O relato de Rodrigo S. M. a respeito de Macabéa descreve os maltratos constantes 

que ela sofreu nesse período, e que parecem ser o vaticínio de toda sua vida. Da infância de 

Macabéa só vai lhe restar a expressão irrefletida de seus pensamentos em partes significativas 

do enredo, assim como a intensa imaginação, a capacidade imensurável do sonho, que, ao invés 

de proporcionar alegrias, tragicamente, a levará para a morte. 

Expor as suas fragilidades e a aprendizagem de ser mãe, não parece ter sido problema 

para a autora, como se vê em “Lição de filho”. É o ser humano vulnerável às condições incertas 

da existência que encontraremos nos textos que narram fatos tão particulares, e que ao mesmo 

tempo revelam uma complexa manifestação desses movimentos internos do ambiente familiar 

em sua escrita. Nessa crônica Clarice fala sobre a apresentação de uma moça, que tocaria piano 

em um programa de televisão. Por achá-la muito frágil, preocupa-a a possibilidade de fracasso 

em um programa ao vivo, mas se surpreende com o desempenho da pianista e mais ainda com 

a observação do filho.  

 
Começou, e, Deus, ela possuía a força. Seu rosto era um outro, irreconhecível. 

De surpresa de descobrir uma alma insuspeita, fiquei com os olhos cheios de 

água, na verdade eu chorava. Percebi que meu filho, quase uma criança, 

notara: expliquei: estou emocionada, vou tomar um calmante. E ele: 

 — Você não sabe diferenciar emoção de nervosismo? você está tendo uma 

emoção. 

Entendi, aceitei, e disse-lhe:  

 — Não vou tomar nenhum calmante. 

E vivi o que era para ser vivido. (LISPECTOR, 1999a, p. 138)  

  

Em continuidade a esse aspecto “Lembrança de filho pequeno” revela uma apreensão dos 

sentidos e das contrações involuntárias na face da criança, de maneira divertida e ao mesmo 

tempo comovente. A mãe que vive a situação, à primeira vista corriqueira, também a enxerga 

como espectadora, para torná-la ainda mais intensa. Diante do filho em formação, e de sua 

essência que não é facilmente acessível, o texto se caracteriza pela linguagem objetiva, sem 

diminutivos para falar sobre o menino. Subverte desse modo, um modelo de expressão baseado 

em tenuidades. É com certa rudeza que ele expressa a beleza da maternidade.  

Deslumbramento melancólico com a delicadeza da natureza e o olhar em construção da 

criança é o que vamos encontrar em “Uma esperança”. A crônica adquire um caráter de fábula 

e o bicho se transforma no sentimento abstrato e ao mesmo tempo concreto de realização 

daquilo que se deseja. O inseto feioso acende a beleza da inocência daqueles que se iniciam na 

vida em contraste com quem luta para continuar acreditando nas possibilidades. 

 
— Uma esperança! e na parede bem em cima da sua cadeira! — Emoção dele 

também que unia em uma só as duas esperanças, já tem idade para isso [...] 

— Ela quase não tem corpo — queixei-me. 

— Ela só tem alma — explicou meu filho e, como filhos são uma surpresa 

para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças [...] 

Foi então que farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro 

uma aranha. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos e, oh! Deus, 

queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse 

francamente, confusa, sem saber se chegaria infelizmente a hora certa de 

perder a esperança: 
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— É que não se mata aranha, me disseram que traz sorte... 

— Mas ela vai esmigalhar a esperança! — respondeu o menino com 

ferocidade. 

[...] O menino, morta a aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa 

esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. 

Não havia dúvida: a esperança pousara em casa, alma e corpo. (LISPECTOR, 

1999a, p. 192)  
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Introdução 

 

Este artigo apresenta a aproximação entre as crônicas do cachoeirense Rubem Braga 

(1913-1990) com as crianças da Educação Infantil, enfatizando as temáticas da natureza e 

brincadeira, contextualizando-as com a sustentabilidade e suas ressonâncias na vida moderna.  

Um mergulho no lirismo que o ilustre capixaba deixou como legado cultural, artístico e 

poético para os amantes da literatura. A escrita do maior cronista do século XX apresenta uma 

linguagem coloquial e os temas como natureza e vida no campo sugerem um rico e vasto 

trabalho com as crianças da Educação Infantil. 

A simplicidade e suavidade desses temas proporcionam a aproximação com o universo 

da primeira infância. Textos de primeira grandeza, que retratam a vida na infância, brincadeiras, 

beleza dos rios, bichos e plantas, aguçam a curiosidade dos pequeninos.  

Sem a pretensão de realizar análise literária, este artigo apresenta possibilidades de 

trabalho com as turmas da creche e da pré-escola, desde os bebês que já frequentam a escola 

até as crianças com cinco anos de idade. Trabalhos como narrativas, leituras, teatro, 

declamações, jogral, música, enfim, os componentes do trabalho com a infância, permeados 

com os textos que o “sábia da crônica” escreveu sobre natureza, infância e brincadeiras, 

articulados com a sustentabilidade, assuntos tão emergentes nos dias atuais.  

A relevância do trabalho com as leituras das crônicas de Rubem Braga com as crianças 

do município de Cachoeiro de Itapemirim é compreendida também, além da sua magnitude, 

pela conterraneidade do autor. Filho ilustre da “capital secreta do mundo” trouxe a crônica para 

o contexto da literatura brasileira, isso foi algo extremamente importante, realmente um grande 

marco na história. Mesmo morando em Ipanema, no Rio de Janeiro, o cronista narra belezas e 

histórias da sua cidade natal, tipicamente do interior.  

Manuel Bandeira afirmou que Rubem Braga seria um “puxa-puxa de assunto sem fim” e 

assim pode-se entender o encanto das crianças ao ouvirem o cronista: é despertada grande 

curiosidade, característica própria da infância. E nesse amplo campo de trabalho, os professores 

mediadores de leitura podem e devem inventar possíveis planejamentos com as crônicas, como 

por exemplo: quem foi o Zig Braga? por onde voou a borboleta amarela? qual será o final da 

história do Tuim? São estas algumas pistas para trabalhar as crônicas com as crianças. Com o 

aporte teórico de CERTEAU (2009), FERRAÇO (2011) e GIROTTO e SOUZA (2010) e 

(2015), será desenvolvida neste artigo a perspectiva do estudo do cotidiano, de como situações 

tão simples narradas por Rubem Braga se tornaram textos ricos, curiosos e instigantes, que leva 

ao leitor a vontade de querer saber mais da narrativa e, em todo tempo, a descrição das cenas 

vão se desenhando perfeitamente na mente. Simplesmente encantador! 
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Rubem Braga e Cachoeiro de Itapemirim 

 

É extraordinário que eu esteja aqui, nesta casa, nesta 

janela, e ao mesmo tempo é completamente natural e 

parece que toda minha vida fora daqui foi apenas 

uma excursão confusa e longa; moro aqui. Na 

verdade onde posso morar senão em minha casa? 

Rubem Braga 

 

Geograficamente, Cachoeiro de Itapemirim fica ao sul do estado do Espírito Santo e se 

destaca por sua importância cultural e econômica ao longo da história. A extração do mármore 

e granito é uma atividade economicamente significativa, elevando o município para um dos 

principais exportadores do segmento para o mercado mundial. Berço de grandes artistas de 

renome nacional e internacional, alguns nasceram na cidade outros estudaram e viveram na 

“Princesa do Sul”.  

É nessa perspectiva histórica e cultural, visualizando potencializar a importância de Rubem 

Braga e suas crônicas literárias, e considerando a cidade como um celeiro cultural, que é proposto 

pensar sobre o trabalho com as crônicas do autor para as crianças da creche e pré-escola.  

 

Memórias da infância de Rubem Braga e as crianças 

 

Ao ouvir as crônicas de Rubem Braga que narram elementos ligados à infância, 

brincadeiras e natureza, a criança se identifica e apresenta significativo interesse nas temáticas, 

“[...] o conhecimento prévio que as crianças trazem para a leitura sustenta todos os aspectos da 

aprendizagem e entendimento” (GIROTTO, SOUZA, 2010, p. 66). 

Importante ressaltar a necessidade de o professor planejar essa ação da leitura ou conto 

da crônica para a turma, organizar espaço e tempo, livros, móbiles ou fantoches que 

materializarão a história. Ensaiar os tipos de voz (alta, grossa, fina ou forte) que irá utilizar 

durante a narrativa e considerar de forma firme as pontuações gramaticais do texto. Afinal, o 

ouvinte poderá estar atento às diferenças entre os personagens através dos tipos de voz 

vivenciados pelo professor. Na crônica “História triste de Tuim”, que narra a história de um 

passarinho e um menino, a inferência de leitura por parte do professor, com as turmas da pré-

escola, pode ocorrer em diversos momentos, antes, durante e depois do texto. Pontualmente, 

perguntando para as crianças quem tem passarinhos em casa, quais tipos de passarinhos que 

conhecem, se alguém já viu um Tuim, quem já foi a uma fazenda, quais as experiências vividas 

naquele lugar, qual a diferença entre fazenda e cidade, quem tem animal de estimação, quais as 

consequências de ter um animalzinho preso em gaiolas ou coleiras, quais conexões são 

possíveis de fazer sobre a descrição desse periquito com a vida cotidiana das crianças, 

explicando, assim, as diferenças dos espaços e características dos personagens no texto. Essas 

perguntas vão coordenando o ensino das conexões:  

 
Os leitores fazem naturalmente conexões entre os livros e fatos de suas vidas. 

Quando escutam ou lêem uma história, começam a conectar temas, 

personagens e problemas de um livro com outro. (GIROTTO; SOUZA, 
2010, p. 67)  

    

O professor, como mediador de leitura, tem a possibilidade de criar condições para 

ampliar o repertório de conhecimento das crianças, estimulando a inteligência delas e 
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ensinando, mesmo que de forma indireta, com crianças bem pequenas, as estratégias de leitura. 

Segundo Girotto e Souza (2011), essas estratégias são mecanismos individuais que o leitor 

desenvolve ao longo de sua vida, para obter uma informação por meio do ato de ler.  

As indagações descritas na crônica “Negócios de Menino”, que narra uma conversa 

comercial entre um homem e um menino sobre a compra de um passarinho, possibilitam 

diálogos sobre a sociedade de consumo e a adoção animal, despertando consciência ambiental 

e suas relações com a natureza e meio ambiente.  

A natureza é bem marcante nas crônicas de Rubem Braga, assuntos que partem do 

cotidiano (CERTEAU, 2009), de algo menor, mas consegue chegar à leveza do entendimento 

dos leitores. O autor relata assuntos nessas crônicas que aparentemente não têm importância, 

porém estão ligados diretamente ao interesse infantil. De forma viva e lírica, o enredo dos textos 

encantam as crianças, despertando a curiosidade e o interesse em uma abordagem ético-cultural, 

favorecendo a multiplicidade de formas de aprendizado.  

O professor pode explorar diversas faces das crônicas de Rubem Braga, porém o meio 

ambiente e a sustentabilidade transmitem, ao mesmo tempo, importância histórica e cotidiana 

do assunto, possibilitando visões múltiplas de trabalho com as crianças. Certeau considera que 

o diálogo com o outro, na constituição dos sujeitos no meio social, caracteriza a observação das 

interlocuções entre as próprias crianças e suas descobertas.  

Ao narrar sua infância, o autor evidencia em suas brincadeiras no quintal, a relação com 

o rio, córregos, árvores e pássaros, isso é, Rubem Braga leva para o texto a sua vivência da qual 

é, no texto um expectador privilegiado, com um olhar subjetivo sobre a vida, características 

própria do gênero crônica.  

A construção de materiais pelo professor, como fantoches ou maquetes para apresentar o 

texto, é um caminho para melhor compreensão da crônica. Desperta interesse e atenção a cada 

ação e evolução da narrativa, especialmente, com as turmas do berçário e do maternal.  

A visualização do texto, através da confecção dos elementos narrativos, contribui para 

melhor entendimento da leitura entre bebês e crianças pequenas.  

A crônica “A borboleta amarela” pode ser narrada através de móbiles ou fantoches e, ao 

mesmo tempo, materizalizar-se em um personagem-brinquedo para os bebês.  

Criar música, poesia, fantoche, teatro, dança, artesanato, arte circense e debates, em roda 

de conversas no chão com as crianças, são possibilidades de trabalho com a Educação Infantil. 

Isso é, um movimento simultâneo entre leitura, literatura e arte entre e com as crianças e 

professores. Nas palavras de Girotto (2015), “[...] infância literária é coisa séria; o “teatro da 

leitura” é coisa séria; a prática de ler e contar histórias é coisa séria!” (SOUZA, 2015, p. 14). 

Faz-se necessário desenvolver práticas pedagógicas literárias com temas ligados à 

infância e à natureza, atrelados ao currículo escolar e um desses meios, explorado nesse artigo, 

é a aproximação das crônicas de Rubem Braga no universo da Educação Infantil.  

Um exemplo que desperta extremo interesse infantil são os animais e Zig Braga é um 

personagem clássico nas narrativas do cronista. O cachorrinho da família Braga também foi 

contemplado com uma crônica chamada “Histórias de Zig”, a narrativa descreve as aventuras 

e façanhas do animalzinho com a família. Leitura que atravessa o tempo cronológico e torna-se 

interesse ainda hoje para as crianças.  

Leitura e arte vão se popularizando de forma prazerosa entre as crianças. O que era 

distante e desconhecido pode tornar-se simples e normal no cotidiano das escolas e, 

consequentemente, das famílias.  

Se a criança visualiza uma situação de aprendizagem importante e significativa para ela 

na escola, e percebe semelhanças em outros espaços, realiza suas conexões, acontecendo assim 

o entrelaçamento do conhecimento, de forma que ela é também sujeito nesse movimento. Em 
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conformidade com Ferraço (2011, p. 19), "pensar com eles e não de pensar sobre eles” tendo a 

criança como interlocutora do processo de aprendizagem.  

Crônicas de Rubem Braga, que expressam amor, cuidado pela natureza e cultura infantil, 

é um movimento peculiar de incentivo à leitura e formador de leitores no espaço escolar, com 

possibilidade de suporte aos professores sobre discussão sobre a leitura com as crianças. “A 

leitura é considerada um processo interativo no sentido de que os diversos conhecimentos do 

leitor interagem em todo momento com o que vem da página para chegar à compreensão.” 

(KLEIMAN, 1996, p. 17).  

A linguagem clara das crônicas de Rubem Braga permite um diálogo entre professor e 

criança sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e suas implicações na vida 

cotidiana, realizando, assim, um paralelo cronológico. Apesar de o cronista ter registrado as 

preocupações com os animais, pássaros e córregos há muito tempo, hoje precisamos continuar 

e intensificar esses cuidados. 

A facilidade de trabalhar com essas crônicas na Educação Infantil, desde o berçário, não 

é simplesmente pelo fato somente das temáticas que o “sabiá das crônicas” relata, mas também, 

“o como” ele relata, a narrativa desperta a curiosidade, despertando o interesse das crianças, 

mesmo daquelas bem pequenas.  

A atividade pedagógica com a leitura na escola e as vivências com a arte no espaço da 

Educação Infantil levam, de modo lúdico, as crianças às conexões necessárias para a aquisição 

do conhecimento. A experiência literária não só nos permite saber dessa experiência... No 

exercício da literatura podemos ser outros, podemos romper limites do tempo e do espaço de 

nossas experiências, ainda assim sermos nós mesmos. (COSSON, 2007, p. 17). 

 

Considerações finais 

 

Oportunizar as crianças a ouvirem e “sentirem” as crônicas de Rubem Braga é uma forma 

de privilegiar a democratização da leitura como mecanismo de acesso à sociedade do 

conhecimento e de formação de um leitor pleno. A organização entre sujeitos – interação – 

diálogos favorece o entendimento das crônicas literárias. Neste artigo, abordaram-se crônicas 

de Rubem Braga, contextualizando com os temas explorados pelo autor, que sempre remetem 

à natureza, sua origem e as lembranças.  

Morin (2002, p. 30), enfoca que “[...] o inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos 

de maneira segura em nossas teorias e ideias, e estas não têm estrutura para acolher o novo. 

Entretanto, o novo brota sem parar”. É nesse movimento que a leitura vai se construindo de 

maneira rizomática e permeando na aprendizagem das crianças através do professor mediador 

de leitura no mundo contemporâneo e não de forma cartesiana, classificatória, estática e 

singular.  
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LEITURAS LITERÁRIAS: ALEGRIAS, DESCOBERTAS E CURIOSIDADES 

DAS CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Patrícia Gama Temporim1 

 

Introdução  

 

Este artigo apresentará situações de aprendizagem vivenciadas com crianças de zero a 

três anos de idades com leituras literárias nos espaços escolares da Educação Infantil, das 

escolas públicas do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a partir de observações da 

Gerência de Educação Infantil da SEME.  Atualmente 58 instituições de Educação Infantil 

são atendidas na rede municipal, cada uma com suas características, cultura, currículo e Projeto 

Político Pedagógico próprio, o que produz um vasto campo de criações e inventividades no 

contexto pedagógico.  

O segmento da creche que atende as crianças de zero a três anos de idade é um espaço 

privilegiado para um trabalho com as leituras literárias potencializando assim a alegria e 

interação das (e entre as) crianças com as histórias. Muitas são as formas com que os docentes 

atuam nas narrativas literárias e as formas mais atraentes e diversificadas das leituras se 

evidenciam quando o professor usa de estratégias diferenciadas e criativas, estimulando a 

curiosidade das crianças no universo literário. Com o aporte teórico de Girotto e Souza, este 

artigo irá narrar os movimentos literários que acontecem nas escolas com os bebês e as crianças 

bem pequenas que produzem conhecimentos que potencializam a vida.  

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim fica ao Sul do Estado do Espírito Santo é conhecido 

historicamente como um berço cultural de artistas no campo da literatura, música e patrimônio 

histórico, com destaque para o cronista Rubem Braga e o cantor/compositor Roberto Carlos, o 

que impulsiona a realização de um efetivo trabalho com a literatura e arte com as crianças. 

Contando com grande acervo de livros de literatura infantil que foi enviado pelo FNDE (2015) 

as instituições de Educação Infantil produzem criações (CERTEAU, 2009) e narrativas a partir 

das literaturas. Com diversas estratégias os professores planejam, criam e improvisam tons 

diferentes de vozes, roupas e adereços para tornar o momento mais atrativo, considerando o 

tempo de atenção e desejos das crianças. Ficam atentos as histórias que mais interessam as 

crianças e não se limitam ao tema da organização pedagógica. Essa tarefa não é simples, porém 

com a sensibilidade dos docentes percebe-se que isso proporciona um prazer no cotidiano 

escolar, uma leveza, um bem estar, redimensiona o currículo, por que pensa com a criança e 

não sobre ela (FERRAÇO, 2011). A descoberta da vida, do mundo se mistura de forma 

rizomática com os encantamentos das histórias e as personagens. É fundamental a interação dos 

adultos com as crianças, especificamente nos espaços escolares. A aquisição das diversas 

formas de linguagem favorece o desenvolvimento infantil potencializando assim novos 

conhecimentos. As risadas, os olhares atentos, as imitações das vozes dos bichos, as novas 

histórias a partir da literatura potencializa e gera vida na Educação Infantil. 

 

O cotidiano na escola  

 

Para planejar leituras literárias para as crianças pequenas precisamos compreender o 

cotidiano nos tempos e espaços escolares que acontece de forma muito específica no dia-a-dia 

                                                           
1 Centro Universitário São Camilo-ES e Secretaria Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro de 
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nas instituições. O acolhimento das crianças pelos professores deve acorrer em todos os meses 

do ano letivo e não somente no período inicial das aulas. Esta ação aproxima crianças e 

professores favorecendo práticas pedagógicas literárias na escola. O tempo planejado para 

realização das leituras literárias precisa ser organizado de acordo com o interesse das crianças, 

geralmente, em turmas de horário integral, no período da manhã depois do desjejum e a tarde 

no despertar do soninho depois do almoço. São ações que as crianças já entendem que 

acontecerá o momento das leituras literárias e muitas vezes elas próprias se organizam para 

ouvir as histórias. E nesse ritmo de incentivo literário desde o berçário percebe-se a riqueza que 

as histórias proporcionam para o desenvolvimento infantil de forma integral. A escolha da 

leitura literária para as crianças precisa ser significativa para cada faixa etária, não se 

configurando muito complexa ou confusa, trazendo para ambiente o despertar de curiosidade, 

alegria, ampliação das linguagens e inquietudes.  

 

Leituras Literárias para as crianças  

 

Longe do pensamento da antecipação do processo de alfabetização para as crianças da 

creche, as leituras literárias oportunizam a construção e ampliação de diversas situações:  

 
O pensamento, a imaginação, a linguagem, a atenção, a memória, a apreciação 

estética e outras capacidades humanas, como representar por meio de 

diferentes linguagens (desenhar, pintar, modelar, dançar, dramatizar, etc.); 

aprender atos enunciativos; apropriar-se do ler e escrever, do falar de acordo 

com o padrão culto; dentre outras qualidades ou formas de conduta 

especificamente do humano, contribuem, assim, para e com o processo de 

aprendizagem e do desenvolvimento do psiquismo infantil. (GIROTTO; 

SOUZA, 2016, p. 12) 

 

São caminhos que orientam práticas pedagógicas e fortalecem as possibilidades da 

formação da criança leitora. Em uma relação baseada na alteridade onde há trocas entre as 

crianças e professores, são produzidos as relações de cumplicidade através das narrativas e 

múltiplas aprendizagens. O professor precisa além de planejar o tempo para realizar as leituras 

literaturas, escolher as histórias condizentes com a faixa etária, também precisa organizar o 

ambiente em sala de aula que evidencie a literatura como um elemento mágico na escola:  

 
A visualização leva-nos a imaginar esta composição em paredes cobertas de 

magia verbal e não-verbal; por cantos de leitura; móbiles linguageiros; jogos 

poéticos; marcas-pisadas em flores-versos pelo chão dos corredores; cartazes 

expressivos; murais bailantes; caixas de contação; árvores e saladas de frutas 

de livros; fábulas em binômios fantásticos; sonoridades em cacarecos-

reciclagem de maravilhamento – tudo em concepções, intenções e ações 

afirmativas no campo da formação da criança leitora em numa alegria 

rodopiante firmada, constantemente, desafiando o psiquismo infantil. 

(GIROTTO; SOUZA, 2016, p. 21) 

  

A interação das crianças com as histórias possibilita a criação ou ampliação da 

imaginação, aumento do vocabulário, interesse em querer saber mais sobre alguns detalhes e 

gera a curiosidade entre os pequeninos. Para que esse encantamento aconteça entre as crianças 

das turmas da creche faz-se necessário que o professor também esteja encantado pela história, 

que ele também se envolva nas leituras, desenvolvendo tons de voz diferenciados, alegorias em 
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suas roupas, empolgação e entusiasmo, para que assim este momento torne-se verdadeiramente 

significativo no espaço escolar.  

As leituras literárias realizadas com as crianças, desde o berçário, oportuniza a humanização, 

a socialização, as experiências e as interações entre as crianças e com adultos, potencializa os “atos 

embrionários do ato de ler” (GIROTTO; SOUZA, 2014, p. 53) no ambiente escolar sem a 

preocupação da escolarização e sim pelo prazer em que a literatura proporciona.  

 Ferraço (2011, p. 45) nos lembra em pensar as práticas do currículo “com” a criança e 

não somente para ou sobre ela, o que fundamenta e direciona escolhermos as leituras literárias 

com as crianças e pelos interesses próprios da faixa etária delas. Histórias que remetem sons, 

bichos, músicas são as situações mais desejadas nas turmas do maternal, pois se identificam e 

se divertem com essas temáticas.  

 

Considerações  

  

Possibilitar o contato das crianças com a literatura é um direito dela e um dever do 

professor. O rico acervo de livros presente nas instituições de ensino favorece o trabalho do 

professor que por sua vez pode enriquecer suas práticas pedagógicas e o desenvolvimento 

humano das crianças. Espaços na escola destinados à exposição e exploração dos livros 

precisam ser evidenciados como cantinhos, corredores, bibliotecas, enfim, as leituras literárias 

podem ocorrer em vários locais através da mediação dos professores com respeito às 

especificidades dos bebês e das crianças pequenas.  
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LETRAMENTO ACADÊMICO E PARTICIPAÇÃO NAS AULAS: ESTUDO DO 

CASO DOS ALUNOS DO 8º SEMESTRE EM PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UNIDADE BAGÉ, RS 

 

Tânia Toffoli1 

Veronice Camargo da Silva2 

 

O tema geral deste trabalho é a relação entre os letramentos acadêmicos (LEA e STREET, 

2006; COMBER, 2006; FISCHER, 2008) e a participação dos universitários nas aulas. 

Aspectos importantes e necessários à leitura e à escrita de textos acadêmicos, muitas vezes, são 

negligenciados e os alunos enfrentam dificuldades para integrar e fundamentarem-se em 

estudos dos letramentos acadêmicos, o que prejudica sua participação nas aulas de graduação 

em ciência humanas, já que estas são pautadas em leituras e discussões de textos. Tendo em 

vista essa problemática, observamos os alunos do 8º semestre em pedagogia na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, unidade em Bagé, para que pudéssemos analisar suas 

dificuldades de letramento.  

Para isso, partimos de alguns pressupostos teóricos: a ideia de letramento que adotamos 

é proposta por Lea e Street (2006), segundo a qual se trata de letramentos, no plural. A 

concepção de língua e de texto que temos é a do sociointeracionismo, com o trabalho com 

gêneros textuais, sob a perspectiva bakthiniana. Como nossos alunos produzem, na graduação, 

tanto textos orais como escritos, seguimos a relação entre letramento e oralidade proposta por 

Marcuschi (2001). 

Além dos pressupostos linguísticos, nossa pesquisa se pauta também na importância que 

atribuímos à necessidade de o professor ser pesquisador (FREIRE, 2008). Nossa prática docente 

precisa de reflexão e investigação para compreendermos as causas dos problemas encontrados 

para que possamos atuar sobre eles. Por isso nos propusemos a analisar nossas próprias práticas 

docentes e fazer delas nosso objeto de pesquisa. 

A partir dessa fundamentação teórica, procuramos evidenciar os problemas de letramento 

apresentados pelos alunos com a dinâmica das aulas e atividades avaliativas propostas. Para 

tanto, levantamos e analisamos dados sobre a concepção dos acadêmicos sobre as leituras e 

atividades e a relacionamos com suas dificuldades de leitura e escrita acadêmicas. Com isso, 

verificamos a ineficiência da educação básica e superior no letramento acadêmico desses 

alunos. 

 

O componente curricular “alfabetização e letramento: EJA” e a dinâmica das aulas 

 

Este trabalho foi concebido a partir de dados de uma autoavaliação seguida de avaliação do 

componente curricular “Alfabetização e Letramento: EJA”, solicitada aos alunos do 8º semestre no 

currículo de licenciatura em pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, da qual as 

autoras são docentes. Primeiramente, ressalta-se o fato de o referido componente tratar do próprio 

letramento, conceito já trabalhado em outros componentes em semestres anteriores. Logo, o público 

teoricamente não é leigo. Na ementa presente no PPC do curso (2008, p. 162), consta: “Estudo dos 

conceitos de alfabetização, alfabetismos e letramentos enfocando a leitura, a escrita e a oralidade, 

mediante a análise da produção e das representações histórico-culturais das práticas educativas no 

contexto da educação de jovens e adultos”. 
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Para o cumprimento da ementa, optou-se por iniciar o curso com uma discussão a partir 

da leitura e fichamento do primeiro texto3. A ideia era desconstruir o pensamento de que a 

sociedade com escrita seria mais avançada que uma sociedade oral, questionar a centralidade 

da escrita e ao mesmo tempo mostrar que nossa sociedade é grafocêntrica. Diversos alunos se 

manifestaram oralmente, embora geralmente motivados pelos elementos trazidos pela 

professora e não por suas próprias anotações. A maioria dos alunos não havia feito o fichamento 

previamente, justificando que consideraram o texto difícil e longo. Foi combinado que leriam 

os textos e trariam partes destacadas, mas que os comentários e a escrita do fichamento 

completo seriam feitos após as discussões. 

O segundo texto4 também era longo. Pretendia-se tratar das relações entre a língua oral e 

a escrita, mostrando suas relações sob a perspectiva dos gêneros textuais para explicitar a 

importância do trabalho entre letramento e oralidade para a realidade da EJA. Muitos não leram 

o texto inteiro por falta de tempo. De maneira geral, os alunos disseram que o segundo texto 

era mais interessante que o primeiro. Ainda assim, disseram que era difícil. 

O terceiro texto5, embora se referisse ao ensino fundamental II e ao professor de 

português, foi escolhido pelo fato de analisar a tentativa de se fazer, na prática, uma proposta 

de produção textual mais significativa e dentro de um contexto social, não somente como 

exercício escolar. A proposta era trabalhar a ideia de produção de texto na escola sob uma 

perspectiva sociointeracionista para que os acadêmicos conhecessem os preceitos do trabalho 

com gêneros na produção textual, vissem uma tentativa de aplicá-los e suas dificuldades devido 

à cultura escolar já trazida por alunos e professores. 

A partir da quarta leitura da disciplina6, os alunos, divididos em grupos associados a cada 

capítulo, deveriam apresentar um seminário. As apresentações orais foram muito boas e não 

pareceu haver dificuldades com este livro. Vários disseram ter gostado da leitura. 

Foram realizadas três avaliações: os fichamentos dos textos com discussão oral, o 

seminário e um texto reflexivo. O objetivo dessas escolhas era fazer avaliação contínua e 

diversificada, que contemplasse tanto oralidade quanto escrita. 

Embora tratássemos do próprio letramento, da leitura e da escrita, a professora, uma das 

autoras deste trabalho, constatou que as próprias produções exigidas dos alunos não se 

constituíam produções textuais ligadas à prática social; eram meras atividades escolares. 

Ademais, a relação entre o letramento, a leitura e a escrita, conceitos conhecidos pelos alunos, 

também não foi estabelecida por eles ao refletirem sobre suas próprias dificuldades de leitura. 

Essas duas questões têm em comum a dificuldade que professores e alunos, inclusive na 

universidade (e talvez até principalmente nela), apresentam em estabelecer relações entre o que 

dizem e o que fazem, entre teoria e prática. 

 

A autoavaliação e as sugestões 

 

Além das observações das aulas e das apresentações orais, leitura das avaliações, proposta 

curricular do componente, plano de curso e diários, decidiu-se utilizar também, para este estudo, 

um instrumento composto por uma autoavaliação feita pelos alunos, bem como avaliações 

                                                           
3 GNERRE, M. Considerações sobre o campo da leitura e da escrita. In: Linguagem, escrita e poder. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 
4 MARCUSCHI, L. A. Oralidade e Letramento. In: Da Fala para a escrita: atividades de retextualização. São 

Paulo: Cortez, 2001. 
5 KLEIMAN, A. Os Estudos de letramento e a formação do professor de língua materna. Linguagem em 

(Dis)curso – LemD, v. 8, n. 3, p. 487-517, set./dez. 2008. 
6 PEREIRA, M. L. A Construção do letramento na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autentica 

Editora, 2004. 
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dadas por eles. Esses dados foram tabulados e transformados nos gráficos que serão analisados 

a seguir. 

Na etapa de autoavaliação, os alunos deveriam atribuir conceitos (de A a D, os mesmos 

que lhes são atribuídos nas disciplinas) para si mesmos nos quesitos: 1) frequência e 

pontualidade nas aulas; 2) interesse e participação nas aulas; 3) qualidade da realização das 

leitura e atividades propostas.  

 

 

Figura 01: Autoavaliação – alfabetização e letramento EJA. Arquivo pessoal. 

 

Nota-se que a maioria dos alunos se avaliou positivamente em frequência e pontualidade, 

mesmo sendo notório o grande número de faltas registrado no diário da disciplina, bem como os 

atrasos e saídas antecipadas que muitas vezes atrapalhavam o andamento das aulas, devido ao ruído 

provindo de como ocorriam. O interesse e participação também foram bem avaliados, o que de fato 

correspondia ao que ocorria na maior parte das vezes, com exceção de alguns poucos alunos. A 

qualidade das leituras e atividades realizadas, mesmo com todas as dificuldades relatadas por eles 

mesmos durante as aulas, foi considerada boa. 

Esse gráfico serve para mostrar que o perfil da turma em questão é um tanto 

autoindulgente quanto a alguns quesitos, tendo em vista as contradições que os dados e as 

demais observações revelam. Isso é importante para que se observe com parcimônia alguns dos 

resultados obtidos na etapa seguinte. 

Mais abaixo, na mesma folha, os alunos atribuiriam conceitos de A a D para: 1) pertinência 

do componente curricular para a sua formação; 2) qualidade e pertinência dos textos selecionados; 

3) adequação do nível de dificuldade dos textos e avaliações; 4) adequação da quantidade de leituras 

e atividades; 5) estabelecimento de relação entre teoria e prática; 6) clareza das explicações e 

mediação dos textos; 7) pertinência do formato das aulas (figura 03). Havia também espaço 

reservado para comentários, críticas e sugestões (figuras 04 e 05). 
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Figura 03: Sugestões para a professora. Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 04: Críticas. Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 05: Sugestões. Arquivo pessoal. 

 

Observa-se, no gráfico da figura 03, que a maior quantidade de C e menor quantidade de 

A se concentram no quesito “quantidade de leituras e atividades”. Cabe esclarecer que o 

componente foi oferecido com início no meio de setembro, devido à necessidade de os alunos 

fazerem estágio na EJA de forma concentrada em agosto; dos 18 encontros de 4h/a, alguns não 

puderam ocorrer presencialmente. Ainda assim, havia sempre ao menos uma semana para a 

leitura dos textos. Supondo que tivéssemos apenas outubro e novembro para as leituras, 

teríamos dois textos por mês. É preciso considerar que se trata de um curso noturno e que a 

maioria dos alunos trabalha. Levando em conta todos esses fatores, podemos perceber que os 
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alunos dedicam, na graduação, pouco tempo para a leitura de textos e a maior razão para isso é 

a falta de tempo e não a quantidade de leituras, o que traz o inevitável questionamento: para 

que tantas horas de aulas se não oferecemos aos alunos o mais importante, horas de leitura? 

Seria mais importante ouvir o professor falar sobre textos ou lê-los? 

Os outros três aspectos cuja avaliação tende a ser mais negativa se referem ao formato 

das aulas, relação entre teoria e prática e nível de dificuldade dos textos. Embora a questão entre 

teoria e prática pareça sempre ser uma queixa dos alunos, especialmente nos cursos de 

pedagogia e nas disciplinas relacionadas às licenciaturas, por não se tratar de uma questão de 

letramento, que é o que nos propomos neste trabalho, deixaremos essa discussão para outra 

oportunidade; apenas mencionaremos que quando a temática do texto está mais relacionada a 

prática, os alunos tendem a ter mais facilidade na leitura, como é o caso do quarto texto 

selecionado que pareceu ser o preferido da turma. 

É essencial admitir que o formato das aulas de fato não funcionou como o esperado, o 

que não significa necessariamente dizer que havia necessidade de aulas mais criativas e 

dinâmicas, como defenderiam alguns. Aulas que se concentram na discussão de textos, como 

grande parte das que ocorrem nos cursos de ciências humanas, só são dinâmicas e interessantes 

se todos, ou pelo menos a maioria, dos participantes leu e compreendeu o texto; alguns, 

inclusive, defenderiam que nem assim.  

Isso porque, em primeiro lugar, sem a leitura e compreensão dos textos, a aula se torna 

mera exposição das ideias que deveriam ter sido lidas, colocando o aluno numa posição passiva 

de mero ouvinte. Em segundo porque, ainda que os alunos leiam e compreendam os textos, 

precisam querer falar sobre ele.  

É claro que outras possibilidades de aulas podem ser exploradas para diversificar o 

método e a dinâmica, desde que não se esteja, com isso, negligenciando a necessidade de que 

os textos sejam lidos e compreendidos e que ler requer tempo, concentração, silêncio, tudo isso 

geralmente associado à monotonia. Seria interessante e dinâmica uma aula que lhes desse tempo 

para ler, por exemplo? Provavelmente não. Mas ainda assim seria crucial, porque foi o que lhes 

faltou. Habituar-se a ler textos mais longos, a atividades menos agitadas e de maior duração é 

uma dificuldade do nosso tempo, que precisa ser trabalhada como parte do próprio letramento 

acadêmico. 

Por fim, no que concerne ao nível de dificuldade dos textos, é mais uma evidência de quão 

pouco se lê. O assunto dos textos não era, ou não deveria ser, desconhecido dos alunos, que, no 8º 

semestre, já tiveram contato com discussões semelhantes em outros momentos. Logo, não se pode 

afirmar que a dificuldade técnica e/ou falta de conhecimento prévio prejudicou a leitura, o que seria 

natural quando se começa a explorar um assunto novo. Mais uma vez, assim como na educação 

básica, os nossos anseios sobre por que nossos alunos não entendem o que leem e não produzem 

bons textos só têm uma única e mesma resposta: porque não leem. 

 

Considerações finais  

 

Observamos como problemas de letramento dos alunos com textos escritos: a dificuldade 

de compreensão dos textos lidos e de busca de ferramentas para melhorar a compreensão, a 

dificuldade de produção de textos do gênero “fichamento”, as discussões orais não contribuíam 

para a escrita posterior. 

Dessa forma, os alunos não conseguiam acompanhar as discussões, devido a limitações 

de compreensão dos textos lidos. Houve problemas para a produção de fichamentos, pois ao ler 

os alunos não eram capazes de identificar os aspectos mais relevantes dos textos, nem selecionar 
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o que era pertinente comentar e/ou discutir. Mesmo após as discussões orais em sala, os alunos 

tinham dificuldade em escrever sobre o que foi discutido. 

Os problemas de letramento em sua relação com a oralidade consistiam em: dificuldade 

de compreensão da dinâmica do gênero oral ”roda de conversa”; dificuldade de compreensão 

da dinâmica do gênero oral ”debate”. 

Da dificuldade em compreender a dinâmica da aula, advieram os problemas para ouvir 

somente o professor e não as contribuições dos colegas como relevantes; a não participação nas 

discussões para tentar compreender os textos escritos; não fazer anotações para a produção dos 

fichamentos. 

Embora seja função da educação básica desenvolver essas habilidades nos alunos, a 

universidade não pode, nem deve, isentar-se da responsabilidade de esclarecer essas questões, 

e é função de todos professores conseguir fazê-lo, cada um no seu caso específico. A própria 

interpretação dos dados apresentada neste trabalho não poderia ocorrer se não pela perspectiva 

de quem tem familiaridade com estudos do letramento e gêneros textuais. Seria, então, 

impossível lidar com o problema? Seria se considerássemos absurda a ideia de que todos que 

trabalham com leitura e produção textual em suas mais diversas formas – de agrônomos a 

astrônomos – tivessem também qualificação para lidar com essas questões da linguagem, pois 

elas não são da área de letras, elas são um problema de leitura e de escrita, ou seja, de todo 

professor, da educação básica ou universitário, que trabalha com a linguagem de alguma forma 

e que precisa saber usá-la e que seus alunos o saibam também. 
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A CONTRIBUIÇÃO DOS DIÁRIOS E PORTFÓLIOS NO PROCESSO DE 

REFLEXÃO CRÍTICA NO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Cleonice Maria Tomazzetti1 

Márcia Regina Onofre2 

 

Este estudo apresenta um conjunto de questões oriundas de nossas experiências com 

diários de aula e portfólios no contexto da Prática de Ensino nos anos Iniciais (Pedagogia 

UFSCar) enfocando conceitos, sentidos e significados da prática pedagógica contidos nos 

registros escritos dos estudantes, dos quais se destaca o potencial formativo/investigativo desses 

instrumentos para a formação inicial. 

As inquietações que deram suporte a essa pesquisa são resultantes da necessidade de 

superação do caráter pragmático dos estágios obrigatórios que há décadas vinham promovendo 

o esvaziamento das discussões sobre a práxis docente no curso de Pedagogia, em específico, a 

Licenciatura da UFSCar. 

Neste sentido, demos início no ano de 2015 à experiência de Projetos de Intervenção 

Pedagógica enquanto uma estratégia para organização da ação de estagiários do curso de 

Pedagogia para a escolaridade inicial de crianças entre o 1º e o 5º ano do Ensino Fundamental 

de escolas públicas do sistema estadual de ensino (SP).  

Esta nova reconfiguração dos estágios foi embasada em uma perspectiva teórica e 

reflexiva da práxis docente visando à transformação do contexto escolar e da prática 

profissional em construção (PIMENTA & LIMA, 2004) desenvolvida em colaboração com a 

equipe gestora das escolas parceiras e professores(as) colaboradores(as) interessados(as) em 

trabalhar com os estagiários em suas salas. 

As ações desenvolvidas pelos estagiários nas salas de aula envolviam, nos dois primeiros 

meses, a observação, o diálogo, o reconhecimento da turma e o levantamento do tema a ser 

desenvolvido no Projeto de Intervenção com o auxílio do professor colaborador (Professor 

Colaborador – PC). Esses procedimentos eram realizados, semanalmente, com uma carga 

horária de 6h, totalizando 30 horas nessa primeira fase, colaborando para a elaboração do 

projeto sob a orientação do professor de Prática de Ensino da universidade (Professor Formador 

- PF). A segunda fase também de 30h era destinada para as intervenções propostas nos projetos 

a serem realizadas pelos estagiários em colaboração com os professores das salas, oferecendo 

momentos de planejamento, reflexão e replanejamento das ações sempre que necessário. Os 

temas propostos pelos estagiários, objeto de estudos e de reflexões nas aulas da universidade, 

eram submetidos à discussão e aprovação para constituir-se em eixo central da proposta a ser 

desenvolvida junto à turma/classe de crianças. Nesta etapa, orientava-se cada estagiário para a 

argumentação do tema do projeto, aprofundando-o de tal forma que fosse capaz de sustenta-lo 

teoricamente a fim de justificá-lo no projeto. Todos os procedimentos eram registrados nos 

diários reflexivos elaborados individualmente e compartilhados com as professoras 

colaboradoras e nas aulas de Prática de ensino.  

Entendemos que a riqueza desta proposta está na capacidade que os estagiários precisam 

desenvolver para observar e traduzir as necessidades formativas das crianças em uma proposta 

pedagogicamente adequada, eticamente sustentável, e politicamente justa, considerando-se o 

contexto de enrijecimento curricular dos sistemas de ensino. 
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Defendemos a ideia de que ao registrar as marcas das vivências nos estágios curriculares, os/as 

estudantes de Pedagogia não só tem um desafio do ponto de vista linguístico, mas como reconstrução 

do discurso prático como atividade profissional incitando a reflexão sobre o entendimento de si 

mesmo e sobre a prática pedagógica em que estavam inseridos (ZABALZA, 2004). 

Neste contexto, entendemos o diário de aula como um instrumento metodológico da 

formação inicial do professor, abordado segundo os referenciais de Zabalza (1994) como 

elemento de investigação das aprendizagens dos futuros professores, além da investigação dos 

conteúdos da prática de ensino por eles realizados. Também utilizamos Porlán e Martín (2000) 

para apresentar ao grupo o conceito de diário que sustentasse a produção documental da prática 

de ensino – estágio. Destacar que o uso de diários como fonte de registro das práticas de ensino 

é comum já desde os anos de formação inicial no curso de magistério, antigo Curso Normal. 

Sua utilização foi difundida como forma de desenvolver a escrita das futuras professoras, e 

também de documentação de seu trabalho a ser apresentado para as supervisoras de estágio.  

No caso em tela, na formação pedagógica de um curso superior de licenciatura, 

buscávamos um instrumento metodológico que permita ao professor “investigar e refletir sobre 

a prática educativa, testemunho biográfico da sua experiência” (PORLÁN; MARTÍN, 1997, p. 

18). Segundo esses autores, o registro escrito de sua prática com uma certa regularidade, cria 

as condições favoráveis à reflexão sobre seu plano de aula e suas ações educativas. Nessa 

perspectiva, o diário de aulas não apenas funciona como um suporte para a reflexão – de forma 

retrospectiva, mas pode funcionar de forma projetiva, uma vez que dá suporte para o 

replanejamento da ação à medida que pode tornar-se uma espécie de guia, em que se retorna 

aos registros como apoio à memória, e à reflexão. De um lado, revendo o que foi realizado; de 

outro lado, refazendo o percurso feito, ampliando-o ou mesmo, fazendo um novo percurso.  

De um ponto de vista mais ampliado, o diário que também alimenta e dá pistas para o 

trabalho dos PF. Ao lançar mão dos registros feitos em campo – sala de aula, atividades da 

prática do ensino – o estudante estagiário dá ao professor formador a oportunidade de refazer o 

seu percurso e acompanhar suas reflexões; por outro lado, ao ler seus registros em sala para 

compartilhar com seus pares e com seu PF, o estudante estagiário tem novamente a 

oportunidade de refletir sobre suas ações, mas faz isso por meio da reflexão da reflexão – ou 

sobre a ação. Isso ocorre quando, ao retomar seus registros, e ao explicitá-los em um grupo de 

pares – seus colegas também estagiários – pode rever a questão destacada sobre um outro ponto 

de vista; pode retomar a concepção que originou aquele registro e pode, por fim, reafirmar suas 

concepções já explicitadas, mas buscando argumentos de segunda ordem, de fontes diferentes 

das que foram apresentadas quando era um registo individual.  

Mas, e o Professor Formador, o que aprende com os diários de aula dos seus estudantes 

estagiários? Pensamos que este PF tem, também ele, a oportunidade de refletir sobre sua ação à 

medida que estes registros explicitam os modos pelos quais os estudantes estagiários vem fazendo 

seu percurso formativo, e como estes percursos tem evidenciado a apropriação de conceitos e de 

princípios referentes à sua inserção nos anos iniciais do ensino fundamental; como eles propõem 

estratégias de ensino e como estas estratégias estão relacionadas às demandas das crianças, aos 

diferentes níveis de aprendizado, ou à sua adequação conceitual. Assim, de modo ampliado e com 

duplo potencial formativo, os diários de aula produzidos pelos estudantes estagiários da Pedagogia, 

nos indicam sobre os percursos formativos destes, e de nós mesmas, uma vez que temos a 

oportunidade de reconstruirmos nosso próprio percurso – nossas escolhas, nossos desafios e nossas 

possibilidades como formadoras de pedagogos. Em decorrência desta perspectiva, o diário também 

pode ser visto como um instrumento para detectar problemas e explicitar nossas concepções 

pedagógicas, didáticas, políticas e ideológicas. É assim, um registro de nossos percursos formadores 

através dos percursos de nossos estudantes. 
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Já os portfólios são considerados uma estratégia ainda bastante incomum e inovadora no 

ensino superior, especialmente, cuja proposição os sustenta como instrumentos de avaliação no 

processo de ensinagem (ALVES, 2009). O portfólio é, assim como o diário de aula, um 

instrumento de investigação para o professor formador à medida que registra os processos de 

seleção, organização, reorganização do pensamento e da ação dos estudantes nos processos 

vivenciados no interior das práticas de ensino. É considerado mais objetivo que os dossiês3 

porque é uma seleção representativa deste, formalmente apresentado para avaliação.  

Neste sentido, o portfólio mostra o que o estudante aprendeu ao montá-lo; ele é, assim, um 

meio para apresentar suas aprendizagens, e não um produto com fim em si mesmo (ALVES, 2009). 

Tomando estas perspectivas teóricas, consideramos de um lado, que a escrita do diário é uma 

forma de documentar as práticas de ensino vivenciadas no contexto disciplinar do estágio curricular 

obrigatório nos anos iniciais do ensino fundamental, e permite ao professor colaborador e ao 

estudante estagiário refletir sobre seu plano de aula e suas ações práticas; de outro lado, permite aos 

professores formadores investigar e orientar as aprendizagens dos futuros professores acerca dos 

conteúdos advindos da prática de ensino por eles realizados, aqui considerados conteúdos de um 

nível superior visto que são produto da reflexão sobre a ação por eles realizadas.  

Portanto, esta experiência apresenta resultados ainda incipientes, mas promissores, da 

análise de um conjunto de diários e portfólios autorizados e disponibilizados pelo grupo de 

participantes, e abre-se do interior de nossa proposta formativa para a discussão e reflexão 

pública de estratégias inventivas e criativas baseadas na escrita individual de uma experiência 

coletiva de formação. 
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ENTRE A LEITURA E A ESCRITA: O DIALOGISMO NA PRODUÇÃO DE 

TEXTO COMO RESPOSTA A QUESTÕES 

 

Lorena Bischoff Trescastro1 

Cilene Maria Valente da Silva2 

 

Para iniciar 

 

É tarefa dos professores ensinar as crianças a ler e a escrever textos nos anos iniciais de 

escolaridade. No entanto, para além do ensino das letras, das palavras e das relações grafo-

fonêmicas, as interações, as relações com a cultura e as práticas sociais de uso da língua são 

fundamentais para a apropriação da escrita pela criança (ROJO, 2006). Para tanto, são criadas 

propostas metodológicas, fundadas na interação verbal, que possam mediar à aprendizagem da 

criança e provocá-la a escrever textos próprios.  

Uma dessas propostas é a formulação de uma consigna com base em questões. Tal 

proposta pressupõe uma criança leitora que ao ler as questões possa produzir uma resposta 

escrita. Na interação, há troca entre um eu e um tu, neste caso o diálogo se instaura quando o 

eu do professor remete as questões a um tu que é a criança e o eu da criança, em resposta às 

questões, escreve para um tu que é o professor.  

É essa atividade de escrita um processo dialógico, uma vez que o diálogo não se restringe 

apenas à interação face a face, mas, segundo Bakhtin (2009), se estende a toda comunicação 

verbal. 

 
O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma 

das formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas 

pode-se compreender a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto é não 

apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal de qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 2009, 

p. 127). 

 

Neste estudo, a criança é vista como um sujeito capaz de aprender a ler, a compreender e 

a escrever textos, agir sobre eles e transformá-los, atribuindo-lhes significações novas. E o 

professor, enquanto sujeito histórico, não é mero reprodutor do antes feito, mas é capaz de 

refletir sobre suas práticas e transformá-las para criar condições novas, mais dialógicas, que 

levem o aluno a aprender a ler e a escrever de modo autônomo. 

Entendemos que a escrita de texto a partir de questões possa provocar um trabalho de 

linguagem ininterrupto que transita da leitura para a escrita em uma sistematização que se faz 

aberta, pois se constrói no equilíbrio entre exigências opostas, ora tendendo à repetição, ora à 

diferenciação (GERALDI, 2013). Nossa hipótese é que o texto, produto desta atividade, se 

encontra marcado pelo molde que as questões direcionam, mas também impregnado de cultura 

e de subjetividade.  

Ao estudarmos textos escritos por crianças, nosso objetivo foi analisar os textos infantis 

a fim de constatar marcas de repetição, decorrentes da leitura das questões, e marcas de 

diferenciação, decorrentes de elementos novos que as crianças possam trazer para o texto.  
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Contexto e procedimentos da pesquisa  

 

Para Rojo (2006, p. 11), na escola, o ensino da língua ocorre em “suas relações com a 

cultura e as práticas sociais, com a interação, com o ensino-aprendizagem”. O locus deste 

estudo é a sala de aula, como um espaço de interação, no qual os sujeitos vivenciam relações 

sociais, dialogam e exercem influências recíprocas, além de interagirem com diferentes objetos 

de conhecimento, mediados pela leitura, tais como livros, textos e atividades de escrita, que 

trazem a palavra de outros sujeitos.  

O corpus foi constituído por trinta textos escritos, em sala de aula, a partir de uma 

consigna com oito questões, no dia 18 de novembro de 2015, por uma turma do 3º ano do 

Ensino Fundamental de escola pública municipal de Belém-PA.  

Para fins de análise, os textos foram agrupamos em três categorias: (1) quando a criança 

apresenta uma ‘imagem de texto’, evidenciando uma leitura icônica; (2) quando o texto se 

apresenta como um ‘complemento às questões’, constituindo-se em um rótulo, cuja leitura 

prescinde da consigna; (3) quando o texto da criança se apresenta ‘autônomo’, seja porque o 

sentido do texto se faz completo e independente da leitura da consigna, seja porque traz 

elementos novos para além da resposta às questões.  

Em uma perspectiva dialógica, reconhecemos o texto da criança como uma resposta que 

ela deu, por escrito, à atividade proposta pela professora. E, como uma atitude responsiva, 

procuramos levantar questões e construir uma sistematização, fundamentada em Geraldi 

(2013), a partir dos elementos que se repetem e se diferenciam em cada texto.  

Do conjunto de textos analisados, apresentaremos quatro textos escritos por crianças de 

oito anos, cada um apresentando características distintas e algumas peculiaridades que 

demandam uma resposta do professor. 

 

Escrita de texto como resposta a questões  

 

O discurso resulta da atividade humana e social de se comunicar por meio de uma 

diversidade de textos, sejam eles orais ou escritos. Para Bakhtin (2009, p. 116), “a enunciação 

é o produto da interação de dois indivíduos organizados e, mesmo que não haja um interlocutor 

real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social a qual pertence o 

locutor”.  

Assim sendo, entendemos que o texto que a criança escreve depende de suas escolhas, 

como autor, em função de seu interlocutor, que é o professor. Assim, a análise de textos deve 

considerar o contexto de produção, os interlocutores da interação e as condições de produção 

do texto. 

  

 

Figura 01: Consigna-questões à atividade de escrita. SEMEC/CFP, 2016. 

 

No que se referem às condições de produção do texto, a escrita de texto se baseou na 

leitura de oito questões, sendo uma indireta e sete diretas, sobre o açaí, que é um alimento da 

culinária paraense, portanto pertencente à cultura das crianças, cujo tema é de seu conhecimento 

(Figura 01). Pode se verificar que a consigna indicou o tema do texto: ‘o açaí’.  
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A consigna da atividade iniciou com uma afirmação e solicitou a escrita de “um texto 

contando como você toma açaí”. De modo que a consiga, ao não apontar para a escrita de um 

gênero textual específico, deixou a questão aberta, à escolha da criança, mas definiu o tema, 

tendo por pressuposto a ideia de que todas as crianças tomam açaí.  

 

  

Figura 02: Texto-resposta de Bárbara, 8 anos. SEMEC/CFP, 2016. 

 

A escrita de Bárbara (Figura 02), com um título e três linhas, embora apresente 

características formais próprias dos textos e faça uso de letras do alfabeto e espaçamento na 

escrita de supostas palavras, o sentido não pode ser recuperado pelo leitor apenas a partir do 

que foi grafado no papel. Bárbara ainda não completou o conhecimento do sistema de escrita 

alfabética. No contexto da sala de aula, carecia que a professora solicitasse a ela que lesse o que 

escreveu, para que o texto se tornasse conhecido.  

Em escritas, como a de Bárbara, entendemos que a criança apresenta uma ‘imagem de 

texto’, evidenciando uma leitura icônica, pois do modo como foi escrito, o texto não está legível 

para outro leitor da língua portuguesa. O que temos que ensinar a essa criança? Para Bárbara, 

devem ser criadas condições para que se aproprie do sistema de escrita alfabética. 

 

 

Figura 03: Texto-resposta de Brayan, 8 anos. SEMEC/CFP, 2016. 

 

Brayan, no texto acima (Figura 03), escreveu um texto, em cinco linhas e um título, sobre 

o tema solicitado na atividade de escrita. De modo geral, as crianças responderam em seus 

textos parte das questões. Mas Brayan respondeu as oito questões da consigna, como se vê na 

Tabela 1. De modo que a criança interagiu com o escrito, compreendeu o que leu e respondeu 

às questões atendendo ao solicitado.  

Brayan estabeleceu diálogo com as questões da consigna e as respondeu sem acréscimo 

de elementos que a extrapolassem. Seu texto se apresenta como um ‘complemento às questões’, 

pois as informações seguem a mesma ordem das questões da consigna, constituindo-se em um 

rótulo, cuja leitura parece não se desprender da consigna. 

As questões (Tabela 1) serviram de apoio para Brayan, fazendo a mediação para sua 

escrita. Nas duas primeiras linhas, o enunciado “Eu tomo açaí” (l. 1 e 2) foi escrito quatro vezes, 
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caracterizando uma repetição (GERALDI, 2013). Porém, a criança não ousou à diferenciação 

(GERALDI, 2013). Ainda que ele tenha atendido ao solicitado na consigna, seu texto se 

encontra marcado pelo molde que as questões direcionaram. Como fazer para que crianças, 

como Brayan, que já sabem ler e escrever um texto compreensível ao leitor, possam produzir 

textos mais autorais que se desprendam do solicitado? Essa é uma questão que cabe ao seu 

professor responder. 

 

Questão Texto-resposta do Brayan 

(1) Como você toma açaí? “Eu tomo açaí com uma colher”. (l.1) 

(2) Onde você toma açaí? “Eu tomo açaí em casa”. (l.1)  

(3) Quando você toma açaí? “Eu tomo açaí no almoço e no jantar”. (l.2) 

(4) Com quem você toma 

açaí? 

“Eu tomo açaí com minha mãe, meu pai, minha avó e meu 

avô”. (l.2 e 3)  

(5) Como é o açaí?  

 

“O açaí é muito bom”. (título) 

“O açaí é uma delícia”. (l.3 e 4) 

(6) De onde vem o açaí? “O açaí vem do açaizeiro”. (l.4) 

(7) Quem é que produz o açaí? “Uma senhora que faz o açaí” (l.4 e 5) 

(8) Qual é o preço do açaí? “O preço do açaí é 5 reais”. (l.5) 

Tabela 01 – Análise do texto-resposta às questões da consigna – Fonte: SEMEC/CFP, 2016. 

 

Diferentemente de seu colega Brayan, Renan, no texto acima (Figura 04), escreveu um 

texto, em quatro linhas e sem título, sobre o tema solicitado na atividade. Das oito questões da 

consigna, a criança respondeu apenas duas: “Como é o açaí?, cujo texto-resposta traz: “Ele é 

uma frutinha pequena” (Renan, l. 2) e “De onde vem o açaí?”, para a qual escreveu: “ele vem 

do açaizeiro e também vende perto de casa” (Renan, l. 3 e 4), configurando uma repetição 

(GERALDI, 2013).  

No entanto, Renan ousou à diferenciação (GERALDI, 2013), ao escrever na primeira 

linha: “Eu não tomo açaí porque é gosmento”. Ele posicionou-se contrário a suposta ideia criada 

pelo texto de que “todos paraenses gostam de açaí”, podemos dizer que ao escrever seu texto, 

ele transgrediu a resposta esperada.  

 

 

Figura 04: Texto-resposta de Renan, 8 anos. SEMEC/CFP, 2016. 

 

Outras crianças, assim como Renan, apresentaram diferenciação em seus textos, como se 

vê no texto de Karolina (Figura 05), que ao escrever título: “O açaí de Belém”, Karolina 

destacou a procedência do produto. No texto com catorze linhas, na introdução, ela escreveu: 

“Era uma vez o açaí. O açaí é uma comida que toda pessoa come. Toda a minha família toma 
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o açaí” (Karolina, l.1, 2 e 3), cujo texto responde a uma questão que não contava na consigna: 

“O que é açaí?”. Isso evidencia um discurso interior.  

Em uma abordagem bakhtiniana, o homem é um ser de linguagem que se constrói e se 

desenvolve a partir dos signos sociais, nas relações sociointeracionais, agindo internamente sob 

a lógica destas relações, das quais emergem gestos singulares (FARACO, 2007), tal qual se 

mostrou no texto de Karolina. 

 

 

Figura 05: Texto-resposta de Karolina, 8 anos. SEMEC/CFP, 2016. 
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Questão Texto-resposta da Karolina 

(1) Como você toma 

açaí? 

“O açaí eu tomo com açúcar e farinha.” (l.5)  

(2) Onde você toma 

açaí? 

“Toda vez que eu tomo eu tomo na minha casa.” (l.3 e 4) 

(3) Quando você 

toma açaí? 

“A minha mãe costuma comprar o açaí dia de sábado.” (l.4 e 5) 

(4) Com quem você 

toma açaí? 

“Toda a minha família, às vezes, vai na minha casa para tomar açaí em 

família.” (l.6 e 7) 

(5) Como é o açaí? “O açaí é bem bonito, bem roxinho.” (l.8) 

(6) De onde vem o 

açaí que você toma? 

“O açaí vem de uma árvore de açaí.” (l.8 e 9) 

(7) Quem é que 

produz o açaí? 

“As pessoas sobem nas árvores de açaí e pegam o açaí, levam para loja. 

Eles lavam o açaí e batem numa máquina de açaí.” (l.9 e12) 

(8) Qual é o preço 

do açaí? 

“O preço do açaí no meu bairro é 4,00 reais.” (l.12 e 13) 

Tabela 02 – Análise do texto-resposta às questões da consigna – Fonte: SEMEC/CFP, 2016. 

 

A menina iniciou seu texto com a expressão “Era uma vez” (Figura 05) que é muito usada 

por crianças no início de narrativas em alusão aos contos de fadas. E, no final do texto, ela 

retomou uma ideia já trabalhada no texto: “A minha família gosta muito de açaí” (l.13 e 14). 

Tanto o início quanto o final do texto trazem modos de diferenciação (GERALDI, 2013). Além 

disso, assim como Brayan, Karolina respondeu a todas as questões (Tabela 02). Porém, ela não 

seguiu no texto a mesma ordem das questões da consiga, Karolina modificou a ordem das 

informações no texto que produziu. Isso indica uma escrita autoral. 

Na análise, encontramos uma heterogeneidade discursiva nos textos infantis. Para uma 

mesma consigna, verificamos quatro textos com características distintas. Fundamentada em 

Bakhtin, Authier-Revuz (2004) explica que “o sentido de um texto não está, pois, jamais pronto, 

uma vez que ele se produz nas situações dialógicas ilimitadas que constituem suas leituras possíveis: 

pensa-se, evidentemente, na leitura plural” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 26).  

Constatamos, com o estudo, que o discurso do outro, presente na consigna, mediou e 

constitui o discurso da criança em seu texto, ora apresentando-se como ‘molde’, nas atividades 

de repetição, e ora servindo de apoio para formas de diferenciação. 

 

Para concluir 

 

Tratando-se de uma atividade escolar, a resposta a ser dada pelo professor à turma, 

compreendendo as marcas do trabalho de escrita da criança, também deve ser diverso. A título 

de sugestão, entendemos que crianças que escrevem como: 

 

 Bárbara, devem ser trabalhadas para que aprendam a escrever conforme o sistema de escrita 

alfabética; 

 Brayan, devem ser incentivadas a trazer para seu texto elementos que extrapolem a consigna, 

tornando-o mais autoral; 
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 Brayan, Renan e Karolina, que escrevem demonstrando compreensão do sistema de escrita 

alfabética, devem ser trabalhados, tendo em vista a revisão do texto, em aspectos 

ortográficos, recursos coesivos e pontuação.  

 

O que cada criança precisa, neste momento de escolarização, aprender? Esta é uma 

questão necessária que se coloca entre a leitura e a escrita no dialogismo que emerge das 

práticas escolares. 
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O TRABALHO COM FILMES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

FRAGMENTOS DO DISCURSO DOCENTE  

 

Lorena Bischoff Trescastro1 

 

Os filmes fazem a gente refletir muito na importância 

do saber para o ser humano.  

(Profa. Lia, C2)  

 

O uso de filmes como recurso didático não é uma ideia nova, mas o que propomos aqui é 

evidenciar a recepção leitora de filmes assistidos em cursos de formação de professores. 

Enquanto o filme conta uma história, numa sequência de imagens, cuja sintaxe transmite um 

sentido coerente, além de colocar uma imagem em movimento, a projeção do filme coloca o 

olho em movimento, a mente preenche vazios entre uma cena e outra na dinâmica da realidade 

visível (SANTAELLA, 2012). Ao abordar uma temática e emocionar pelas narrativas que 

constrói, a recepção leitora de um filme possibilita múltiplas interpretações.  

A recepção leitora de filmes por professores em cursos de formação, dada à diversidade 

de temas e contextos culturais que abordam, pode proporcionar a ampliação da base cultural 

dos docentes e, dependendo de sua seleção, instituir um campo de problematização do trabalho 

educativo. Os filmes, quando trabalhados na formação, podem se constituir como um recurso 

didático para motivar, estudar e analisar problemas de natureza diversa, além de instigar a 

sensibilidade e o pensamento voltados para uma produção de sentido singular, favorecendo a 

discussão de valores éticos, culturais e morais.  

Sobre cinema e educação, Moraes (2004, p. 55), ao se referir a filmes produzidos 

“segundo referências do imaginário social sobre a escola”, afirma que um filme apresenta um 

discurso suscetível de ser usado como recurso didático e como objeto de estudo acerca da visão 

que se tem da tradição escolar, de seus métodos, das relações e expectativas sociais. Para o 

autor, o cinema pode ser um instrumento de percepção da realidade e a linguagem 

cinematográfica pode possibilitar uma reflexão criando uma nova visão sobre a escola.  

Não é nossa intenção aqui discutir a formação de professores sobre o cinema, abordando 

bases teóricas, técnicas e metodológicas da produção audiovisual. Este trabalho tem por 

objetivo discutir questões referentes ao trabalho com filmes em cursos de formação continuada 

de professores, evidenciando a recepção leitora do filme Central do Brasil.  

 

Contexto e procedimentos da pesquisa 

 

Gosto muito das sessões de filme, pois tenho pouco 

tempo para assistir a filmes e o curso proporciona 

filmes interessantes. 

(Profa. Amélia, C3)  

 

O corpus foi extraído de registros escritos no diário de bordo2 dos professores que 

participaram de cinco cursos, nos anos de 2006 e 2007, com o tema: Ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita, envolvendo um total de 488 professores dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino de Belém-PA.  

                                                           
1 Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil. E-mail: lbtrescastro@hotmail.com.  
2 “Temos chamado ‘diário de bordo’ um caderno de seis folhas, no qual cada cursista, dia após dia, exara sua 

avaliação do curso” (DEMO, 2005, p. 70). 

mailto:lbtrescastro@hotmail.com
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Os cursos foram planejados e organizados, segundo o “formato sugestivo” de Demo 

(2005, p. 67), cuja proposta metodológica incluía trabalho com filmes, estudo de textos, 

atividade de pesquisa, discussões e debates coletivos, dramatização, escrita de texto próprio, 

avaliação escrita diária e elaboração de projeto didático. 

O uso de filmes na formação de professores se justifica “porque se trata de alternativa que 

possui mais de um século de boa comprovação, além de acenar para horizonte de grande 

criatividade” (DEMO, 2005, p. 72). Para Demo (2005, p. 72), o trabalho com filmes pode 

“instigar o saber pensar, refletir, emociona-se”, além de “informar, motivar, abrir horizontes”.  

No curso, foram trabalhados três filmes, com abordagens e questões sociais diversas, porém 

articulados com a temática em estudo pelos professores. Um no primeiro dia, Central do Brasil, 

filme nacional que tem como personagem principal Dora, uma professora aposentada que completa 

sua renda escrevendo cartas na Central do Brasil (Rio de Janeiro). Esse filme, devido à temática 

que aborda, teve, na formação de professores, a intenção de provocar discussões a respeito do 

analfabetismo, da função social da escrita e da condição do analfabeto na sociedade.  

 

 

Figura 01: Filme no curso de formação. Arquivo pessoal. 

 

Outro no segundo dia, O carteiro e o poeta, que mostra a construção de amizades entre o 

carteiro, que é semianalfabeto, e o poeta Pablo Neruda, que se encontra exilado em uma ilha na 

Itália. As cenas do filme e o diálogo entre os personagens possibilitam refletir sobre questões 

políticas e poéticas. O filme pretendia dar continuidade aos estudos e reflexões sobre o 

analfabetismo, as práticas sociais de leitura e a função social da escrita.  

E o último filme, Meu nome é Rádio, no quinto dia do curso, teve por objetivo sensibilizar 

para as discussões sobre a inclusão na escola e as relações sociais estabelecidas entre professor 

e aluno, alunos e alunos, professor-alunos-comunidade, uma vez que o filme conta a 

transformação de uma comunidade Carolina do Sul (EUA) a partir da relação entre o técnico 

de futebol da escola e o jogador (Rádio) que sofre de transtornos mentais.  

A seleção dos filmes, a serem trabalhados no curso, foi motivada pela temática abordada, 

pois pretendiam instaurar estudos e discussões de temáticas ligadas às concepções e às práticas 

sociais e escolares de leitura e escrita, referentes aos usos de gêneros textuais na sala de aula. 

De modo a provocar, na formação, um olhar do professor para o movimento esperado: das 

práticas sociais de uso da linguagem com o uso de textos nas diferentes atividades humanas 

para as práticas escolares de uso da linguagem dos gêneros textuais (SCHNEUWLY, B.; 

DOLZ, 2004). 
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No trabalho com filmes, a proposta do curso incluiu: leitura da sinopse do filme, seguida 

de questionamento relacionado à temática do curso; exibição do filme; estudo e discussão de 

texto em grupo; leitura de texto literário; reflexão sobre o tema e escrita de texto 

individualmente pelos professores, sistematizando suas aprendizagens (SEMEC, 2006).  

Dos três filmes trabalhados no curso, escolhemos o primeiro, Central do Brasil, para 

analisar a recepção dos professores a partir de fragmentos do seu discurso. O questionamento 

apresentado pela equipe de formadores do curso, antes do filme Central do Brasil, foi:  

 
Ao assistirmos ao filme, devemos prestar atenção para a condição do 

analfabeto, seus sentimentos e limitações em uma sociedade letrada. Qual o 

papel do analfabeto na sociedade? O que a escola pode promover como espaço 

de cidadania para a inclusão digna de pessoas analfabetas no meio social? 

(SEMEC, 2006, p. 17). 

 

Segundo Barthes (2004, p. 11), “a escritura é isto: a ciência das fruições da linguagem”. 

Entendemos que isso também se aplica à recepção de filmes, pois ainda que a questão possa 

direcionar o olhar do professor para à temática em estudo, a linguagem fílmica possibilita um 

espaço de fruição, cujas ideias, relações e pensamentos podem se encaminhar em outras 

direções e até mesmo extrapolar o pretendido no questionamento.  

Numa perspectiva bakhtiniana (2009), tomamos o filme como um discurso com o qual o 

professor dialogou no contexto da formação e a partir do qual produziu um novo discurso, 

expresso por escrito no diário de bordo, sob o filtro de seu olhar e influência dos estudos e 

discussões realizadas no curso, em interlocução com os outros textos teóricos e poéticos lidos.  

 

Fragmentos do discurso docente: o que dizem os professores sobre Central do Brasil? 

 

Foi muito significativo para mim começar o dia 

assistindo ao filme Central do Brasil, apesar de tê-lo 

assistido outras vezes, foi agora que consegui 

perceber em minúcias o que realmente o seu texto 

queria tratar, ou seja, consegui fazer uma 

aprendizagem reconstrutiva.  

O filme trouxe à tona questões como angústia, 

autoestima, saudades, carências e outras 

perspectivas interessantes que podemos trabalhar 

conjuntamente com nossos alunos em sala de aula.  

(Profa. Paula, C5) 

 

No trabalho com filme na formação de professores, para proporcionar a discussão de uma 

temática específica, sabemos que, como espaço de fruição e reflexão-crítica-estética, a exibição 

de filme pode provocar “sentimentos no público: identidade, incredulidade, negação, 

aprendizado, catarse” (MORAES, 2004, p. 56). Assim, a sistematização dos dados pode se dar 

em diferentes perspectivas, então procuramos nos deter no conteúdo dos discursos para 

organizá-los.  

Para fins de análise, extraímos dos textos escritos pelos professores fragmentos que 

faziam referência aos filmes, a fim de responder à questão: o que dizem os professores sobre os 

filmes que assistiram na formação? Como nos depararmos com uma multiplicidade de olhares, 

partimos em busca de uma sistematização.  
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Os fragmentos foram organizados na Tabela 01. Os nomes atribuídos aos professores são 

fictícios para preservar a identidade dos cursistas. A identificação do curso foi ordenada em C1 

– Curso 1, C2 – Curso 2...  

De modo geral, ao se reportar ao filme Central do Brasil, os professores disseram gostar 

da escolha do filme e o reconheceram como um interessante recurso didático da formação, 

como se vê o que escreveu a Profa. Paula, no fragmento apresentado na epígrafe desta seção. 

Daí, podemos evidenciar que o filme, quando ligado à temática abordada, se reporta a contextos 

culturais e a temas suscetíveis de proporcionar ampliação da base cultural docente.  

 

Perspectivas Fragmentos do discurso docente 

Filme como 

recurso didático 

(1) Fiquei entusiasmada com a análise fantástica do filme: Central do Brasil, pois 

era um filme antigo, mas nunca explorado dessa forma. (Profa. Rosa, C5) 

Analfabetismo (2) O filme Central do Brasil foi muito bem escolhido, pois enfoca muito bem o 

problema do analfabetismo no Brasil. (Marta, C4) 

Função social da 

escrita 

(3) O filme Central do Brasil foi muito bom porque me fez pensar na função social 

da escrita. (Prof. José, C4) 

Condição do 

analfabeto 

(4) O filme foi gostoso de assistir e mostra o analfabetismo dos brasileiros que se 

tornam dependentes e vulneráveis às pessoas com maior conhecimento. (Profa. 

Júlia, C6) 

Condição da 

professora 

(5) O filme: Central do Brasil revela o analfabetismo e o quanto o profissional 

professor é desvalorizado na sua trajetória de vida. (Profa. Ana, C5) 

Realidade 

brasileira 

(6) O filme Central do Brasil já é a 3º vez que o vejo, só que hoje foi diferente, foi 

mais completo. É a minha visão sobre o Brasil se compondo novamente através 

do cinema. (Profa. Maria, C4) 

Prática de 

alfabetização 

(7) Apesar de já ter assistido antes, meu olhar no dia de hoje apresentou-se em 

outra dimensão que foi o processo de alfabetização, pude fazer uma releitura do 

seu conteúdo e repensar a minha prática enquanto educadora. (Profa. Carla, C6) 

Tabela 01 - Perspectivas e fragmentos do discurso docente – Fonte: SEMEC/CFP, 2015. 

 

No Fragmento 1, a professora manifestou seu entusiasmo, ponderando que, embora se 

trate de um filme conhecido, o modo como foi trabalhado e explorado, com a apresentação da 

sinopse, do questionamento e da leitura do texto Doras e Carmosinas3 e do texto Uma leitura 

psicanalítica do Central do Brasil4. Isso ressalta que um trabalho engendrado e planejado, 

envolvendo outros textos literários e/ou científicos, a partir de um filme ligado à temática do 

curso pode proporcionar o estudo, a discussão e a construção de sentido pelo professor na 

formação. 

Para Moraes (2004), os elementos de constituição do filme determinam a sua recepção. 

Ele esclarece que “a impressão de realidade e a identificação do olho do espectador com a 

câmera ou com determinado personagem já provoca no receptor certos sentimentos e produz 

certas reflexões que informam uma releitura da realidade sob uma perspectiva determinada” 

(MORAES, 2004, p. 55).  

                                                           
3 Trecho do discurso de Fernanda Montenegro, atriz que representa Dora, protagonista do filme, publicado na 

Revista Nova Escola, em fevereiro de 2006. 
4 Texto da palestra de Miguel Massolo, na Câmara dos Deputados, em Brasília, em 14 de junho de 2001. 
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Neste sentido, escolhemos o filme Central do Brasil, para ilustrar nossa análise, por se tratar 

de filme nacional que tem como protagonista Dora, uma professora aposentada. Entendemos que, 

por o filme ser brasileiro e a profissão da personagem principal ser a mesma dos professores em 

formação, poderia suscitar ao professor, na interpretação do filme, a impressão de realidade, o 

espelho-identificação ou o espelho-oposição, categorias de análise de filmes usadas por Moraes 

(2004). Isso também se evidenciou nos fragmentos de 02 a 07 (Tabela 01). 

Em suma, conforme mostramos na Tabela 1, a recepção leitora do filme Central do Brasil 

pelos professores no curso de formação, evidenciada nos fragmentos do discurso docente, 

dentre outros aspectos, fez referências ao analfabetismo, à função social da escrita, à condição 

do analfabeto, à condição de vida da professora, à realidade brasileira e às práticas de 

alfabetização desenvolvidas na escola.  

 

Considerações finais 

 

Hoje o filme foi excelente, o filme “Central do 

Brasil”, apesar de já ter visto várias vezes, revi e foi 

ótimo, pois mostra bem a realidade do nosso país que 

é a questão do analfabetismo.  

(Profa. Marilene, C3) 

 

Em busca de uma sistematização, encontramos uma multiplicidade de olhares que nos 

permitiram reconhecer a relevância do trabalho com filmes na formação docente, seja porque 

os professores reconhecem a qualidade dos filmes selecionados os quais, muitas vezes, não 

tiveram ainda oportunidade de assistir; seja porque assistir novamente a um filme já visto, mas 

agora em uma atividade coletiva juntamente com seus colegas de trabalho, possibilitou um novo 

olhar, mais denso, reflexivo, crítico, emocionado e suscetível à interlocução com a teoria 

estudada e a prática docente.  

 

Referências 

 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução M. Lahud e Y. F. Vieira. São 

Paulo: Hucitec, 2009. 

 

BARTHES, R. O prazer do texto. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

 

DEMO, P. Professor do futuro e reconstrução do conhecimento. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

MORAES, A. C. A escola vista pelo cinema: uma proposta de pesquisa. In: SETTON, M. G. J. 

SETTON (Org.). A cultura da mídia na escola: ensaios sobre cinema e educação. São Paulo: 

AnnaBlume, USP, 2004. p. 53-65. 

 

SANTAELLA, L. Leitura de imagens. São Paulo: Melhoramentos, 2012. 

 

SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: Mercado de 

Letras, 2004. 

 



O TRABALHO COM FILMES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FRAGMENTOS DO DISCURSO... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1526-1531, SET.DEZ.2016 1531 

SEMEC. Secretaria Municipal de Educação. Programa de Formação Continuada de 

Professores. Segundo Curso Semestral ECOAR: Material do professor-cursista. Belém: 

SEMEC, 2006. 

 



 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1532-1537, SET.DEZ.2016 1532 

A LEITURA E A LITERATURA INFANTIL TECENDO AS REDES DE 

SABERESFAZERES, COMPONDO O CURRÍCULO NOS ESPAÇOSTEMPOS 

DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Cristina Lens Bastos de Vargas1 

Marilene Dilem da Silva2 

Gilson Silva Filho3 

 

Este artigo tem por objetivo principal discutir questões ligadas ao campo do currículo, 

evidenciando a contribuição do Componente Curricular “Leitura e Literatura Infantil” para a 

formação inicial dos professores da Educação Básica do curso de Licenciatura em Pedagogia 

do Centro Universitário São Camilo – ES, tecendo redes de saberesfazeres no cotidiano do 5º 

período desse curso.  

Mediante a análise das Diretrizes e das Estruturas curriculares, percebe-se, desde 2011, 

que esse componente está presente na formação inicial de professores. Durante o processo de 

produção dos dados, nota-se um desinteresse dos discentes da graduação no que se refere à 

Leitura e Literatura de forma geral. Esse desinteresse se refletirá diretamente na prática futura 

desses profissionais, que serão responsáveis pela formação literária dos alunos da Educação 

Infantil e das séries iniciais da Educação Básica. Dessa maneira, foram problematizados os 

motivos que interferem no gosto pela literatura e formas mais potentes de estimular e motivar 

o interesse dos futuros professores na utilização dessa estratégia no sentido de melhorar a 

qualidade da Educação Básica.  

Tem-se presenciado que os alunos de Pedagogia demonstram grande interesse pelas 

tecnologias e, cada vez mais, apresentam dificuldades referentes à interpretação de textos, 

produção literária e práticas de leitura. Discutem-se, nesta pesquisa, caminhos que podem 

promover nos futuros docentes o interesse e gosto pela literatura. Interessa-nos também 

perceber os “usos/consumo” (Certeau, 2009) que os sujeitos praticantes fazem desse 

componente curricular.  

Entende-se que a “Leitura e a Literatura infantil” deverá contribuir significativamente 

para desenvolver habilidades de leitura, de ouvir, de re (contar) e de re (criar) histórias, trazendo 

também os contos, poesias, histórias infantis, histórias em quadrinhos, contos de fadas e fábulas, 

como gêneros textuais que fazem parte do universo infantil e devem ser explorados pelos 

professores da Educação Básica. Compreende-se também, nesse movimento, que o currículo e 

a inclusão de saberesfazeres sempre se dão por meio de negociações nos espaçostempos do 

curso de Pedagogia. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para concretização deste estudo foi a 

pesquisa com os cotidianos escolares, produzindo dados junto com os alunos e docente 

responsável por esse componente inserido na Matriz Curricular do 5º período do Curso de 

Pedagogia do Centro Universitário São Camilo- Espírito Santo.  

 

 

                                                           
1 Mestre e doutoranda na Linha de Pesquisa Cultura, Currículo e Formação de Educadores pela UFES, 

Coordenadora e Professora do Curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo-ES. E-mail: 

cristinalenss@gmail.com. 
2 Mestre em Ensino de Biologia pela PUC- MG, Coordenadora e Professora do curso de Ciências Biológicas no 

Centro Universitário São Camilo-ES. 
3 Mestre em Produção Vegetal e Doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UENF, Coordenador de Pesquisa 

e Desenvolvimento Institucional e Professor do Centro universitário São Camilo-ES. 
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Experiências de leitura 

 

Falar de experiências de leitura é pensar com Larrosa (2015, p. 18): “A experiência é o 

que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou 

o que toca”. Entendemos com ele que a informação não é experiência. Dessa forma, iniciamos 

nossas reflexões pensando no papel do professor no que se refere a aproximar a leitura e a 

literatura do acadêmico do curso de Pedagogia.  

A Educação Superior tem como objetivos formar cidadãos para atuarem em diferentes 

áreas do conhecimento e preparar profissionais com habilidades para promover pesquisas, 

investigação científica, a fim de colocar o homem frente às mudanças da ciência, do meio 

tecnológico e da própria cultura.  

Os cursos de formação de professores têm como ponto norteador o que ensinar e como 

ensinar, ou seja, baseiam-se em disciplinas de conteúdo e pedagógicas, reforçando a ideia do 

professor como mediador do conhecimento (PEREIRA, 2000). 

Considerando o plano da linguagem como base essencial para a produção e a transmissão 

de todo conhecimento institucionalizado, de mundo e da cultura, deve-se entender a linguagem 

como o meio sem o qual todos os outros não poderiam existir. Isso porque, sem ela, seria difícil 

apreender o mundo, torná-lo objeto de conhecimento, e transformá-lo, ou nele intervir. 

Estamos diante de um mundo repleto de imagens e informações que nos chegam cada vez 

mais rápido, vindas dos mais variados pontos do planeta, disseminadas pelos meios de 

comunicação desenvolvidos pelo mundo moderno. As novas tecnologias de comunicação 

favorecem a difusão, a democratização dos bens culturais, e a senha para que o sujeito possa 

acessar esse mundo da cultura, coberto de informações é, precisamente, a leitura. 

Por meio da leitura, em função de práticas do letramento, o sujeito torna-se apto a 

participar delas e nelas intervir, ou seja, exercer efetivamente a sua cidadania. Acredita-se que 

a leitura pode contribuir de forma significativa para uma sociedade letrada e para o 

desenvolvimento intelectual dos indivíduos. 

Diante disso, é visível a importância da leitura na vida do ser humano, pois ela o conduz 

a um conhecimento individualizado que se desenvolve e se fortalece por meio de domínios 

culturais só possíveis devido à prática da leitura. Aprendemos com Lajolo que, 

 
É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os 

diferentes imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e 

comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute, 

simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a 

literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer, 

plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, 

alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá 

escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (LAJOLO, 2008, p. 106). 

 

  Entretanto, faz-se necessário que essa prática esteja presente durante a formação docente 

no curso de Pedagogia, e durante toda a vida profissional e pessoal de todo indivíduo. A 

academia precisa se constituir em espaço de formação de leitores, espaço de aquisição do gosto 

pela leitura. 

 

Tecendo a pesquisa com os sujeitos ordinários do curso de Pedagogia 

 

Potencializando essa pesquisa, traremos aqui os acontecimentos do quinto período do 

curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo-ES, que apresenta em sua Matriz 
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Curricular a disciplina de “Leitura e Literatura Infantil”, com uma carga horária de 80h 

semanais.  

Quando perguntamos a professora responsável por esse componente curricular sobre a 

importância deste para a formação de professores, ela nos relata que: 

 
“A literatura infantil exerce, pois, um papel bastante significativo na formação 

do docente no curso de Pedagogia: caracteriza importante função com relação 

a sua prática docente, pois, com um bom preparo, o professor pode formar 

leitores críticos capazes de fazer a diferença na sociedade. É como uma 

preparação para o futuro por meio de obras literárias em que é possível 

compartilhar o aprendizado e aprender mais e mais”. 

 

Percebe-se, com as narrativas, a necessidade de vivências de leitura literária no sentido 

de constituir sujeitos leitores que consequentemente levarão esse movimento para o Ensino 

Fundamental, espaçotempo4 de atuação desses sujeitos.  

Durante a pesquisa, foi possível verificar que alguns fatores podem interferir no 

envolvimento literário por parte dos alunos do 5º período do curso de Pedagogia. A professora 

desse componente curricular nos ajuda a pensar essa questão quando diz que 

 
“O hábito da leitura não está, necessariamente, ligado ao poder aquisitivo do 

cidadão, mas, sim, ao modo como as pessoas tratam a leitura, individualmente, 

ou nas famílias, e também como ela é oferecida nas escolas. Muitas vezes, as 

famílias são “rodeadas” de livros, mas não acham necessidade, não possuem 

curiosidade e não têm iniciativa e estímulo para conhecê-los. O mesmo se 

aplica aos alunos do curso, que mesmo com o acesso a diferentes títulos 

oferecidos pela biblioteca da IES, não se interessam pela oferta, por simples 

falta de motivação, curiosidade e iniciativa. Porém, este componente 

curricular leva o discente a realizar atividades que requerem a leitura de 

algumas obras, algumas vezes com foco específico, outras, sem nenhuma 

atividade específica, apenas ler para ler”. 

 

Analisando as três últimas Propostas Curriculares do Curso de Pedagogia dos anos de 

2010, 2012, 2015, observamos que a ementa permaneceu a mesma durante o período 

mencionado, acontecendo alterações nos planos de ensino apenas no que se refere aos 

conteúdos apresentados. 

 
O infantil na literatura. Teorias sobre a infância e sobre a adolescência. Os 

gêneros na literatura infantil e juvenil. Panorama histórico da literatura 

infantil: dos clássicos à atualidade. A literatura infantil e juvenil brasileira. 

Os livros para crianças e adolescentes. A tradição oral na literatura infantil. 

Abordagem do texto literário no ensino fundamental: impasses e avanços. 

A formação do leitor. (Ementa descrita no PPC curso de Pedagogia, p. 47). 

 

O curso de Pedagogia precisa pensar que a escola é um espaço bastante amplo ao 

incentivo à leitura. Apesar do baixo prestígio à leitura, principalmente da escola pública, pela 

pouca disponibilidade de meios e recursos, e também pela falta de estudo por parte dos 

professores, ela ainda continua sendo um dos principais meios de formar leitores críticos, 

                                                           
4 Forma de grafar as palavras aprendida com a Professora Nilda Alves, que propõe a escrita unindo as palavras no 

sentido de buscar superar as dicotomias herdadas do discurso hegemônico das ciências modernas.  
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contando, atualmente, em muitas localidades, com o apoio solidário de colaboradores 

individuais e da comunidade. 

Entendemos que é de responsabilidade do leitor adulto mostrar à criança como os escritos 

que circulam no cotidiano podem e devem ser utilizados. A criança só é capaz de compartilhar 

desse mundo quando compreende seu significado. Esse descobrimento a faz perceber a diferença 

entre a fala e a escrita, ambas necessárias à aprendizagem inicial da leitura.  

A Leitura e Literatura Infantil, enquanto componente curricular do Projeto Político 

Pedagógico desse curso, permite que por meio de leituras e atividades práticas envolvendo a 

literatura infantil se aguce nos acadêmicos um exercício de prazer e compreensão. É um ponto 

de partida para outros textos, pois, com o passar do tempo, nasce a necessidade de variar os 

temas de leitura, uma vez que ela é a forma mais sistematizada de elaboração da fantasia. Passa-

se, então, a ter um nível mais elevado de cultura, estimulando a escolha e a crítica de certos 

textos. Aprendemos com Monteiro Lobato que, para chegar à situação de um constante 

desenvolvimento de uma cultura da leitura, é necessária uma conscientização da sua 

importância para a vida e para a formação de um povo, porque não há nação desenvolvida que 

não seja uma nação de leitores. 

Essa prática na formação docente, no curso de Pedagogia, promove, no futuro profissional, 

mais facilidade e domínio para trabalhar com obras literárias e permite a aquisição, tanto do aluno 

como do professor, de interpretações pessoais do mundo representado na obra. Assim ela deve, 

primeiramente, ser adquirida pela leitura teórica do texto acadêmico, a qual exige do aluno 

universitário a busca pelo objetivo norteador do texto em questão para, assim, conseguir transmitir 

para a futura prática pedagógica os conhecimentos adquiridos.  

Portanto, o componente curricular Leitura e literatura infantil na formação docente é, sim, 

importante. Entre os seus benefícios, destaca-se que o profissional consegue ser um leitor ávido, 

que sabe selecionar textos literários para levar para a sala de aula. Além disso, ele tem posturas 

adequadas para lidar com sua prática pedagógica, pois consegue relacionar à prática 

profissional o que aprendeu durante sua formação docente com a leitura de textos acadêmicos. 

 

Produções nos espaçostempos da sala de aula 

 

 
 

Pensando, assim como Larrosa (2015), que a experiência é um acontecimento, é criação 

e não reprodução, vivenciamos durante o semestre letivo esse cotidiano com o olhar atento aos 
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saberesfezeres tecidos pelos alunos e professora, tentando entender os usos5 que esses sujeitos 

fazem desse componente curricular. 

Foi possível perceber na pesquisa que, durante todo o semestre letivo, o pedagógico e o 

literário estiveram imbricados na literatura infantil através de atividades desenvolvidas pelos 

alunos do curso de Pedagogia nos diferentes espaçostempos da academia. Arte, invenção, 

criação e interpretação estiveram numa linda composição, na tentativa de potencializar o fazer 

pedagógico da disciplina.  

 

 
 

Considerações finais 

 

Ficou evidenciado com essa pesquisa que a leitura não pode ser vista como algo 

mecânico, e sim como estratégia de formação de professores cada vez mais apaixonados e 

envolvidos pela Leitura e Literatura. 

Os alunos da graduação transformaram a obrigação em satisfação e alegria, sem perder o 

rigor do componente curricular. Esse entusiasmo foi levado às escolas de Educação Básica por 

meio de contação de histórias, dramatizações e teatros de fantoches. 
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EM MEIO AO OCEANO DIGITAL... O MUNDO EM NOSSAS MÃOS!? 

 

Luciana Velloso1 

 

Introdução 

 

O presente texto tem como objetivo indagar acerca dos diferentes usos das novas tecnologias 

por parte de discentes da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), espaço onde leciono. Objetiva ainda identificar como as novas tecnologias (com destaque 

para as mídias digitais) estão sendo utilizados pelos discentes nas aulas e fora delas. Para tanto, 

busco desenvolver um trabalho de cunho etnográfico, que lança mão de observações sistemáticas, 

confecção de um caderno de campo, entrevistas semi-estruturadas, conversas informais e 

participação de forma intensiva no cotidiano daquele espaço institucional. 

Com a intensificação da defesa de políticas que possam dar conta das exigências 

encetadas por este cenário de globalização e de um mundo constantemente em mutação, tem se 

atribuído à educação o papel de responsável por assegurar as condições para que crianças e 

jovens se adaptem às configurações contextuais que se apresentam e, no caso em questão, o uso 

das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs). 

A despeito de afirmações que indicam que atualmente se lê menos, identifico que se 

configuram novos protocolos de leitura e escrita, cada vez mais nômades, não-lineares e 

hipertextuais, diretamente atrelados a outros recursos, sobretudo as tecnologias móveis, como 

celulares, tablets e netbooks. Os canais de divulgação e produção de conteúdos tem sido como 

cada vez mais múltiplos e plurais, assim como os recursos utilizados para tanto. 

 

Algumas discussões 

 

Não há como desconsiderar a centralidade do fazer docente quando tratamos dos usos de 

recursos tecnológicos em espaços educacionais, pois estes podem tanto adotar uma postura mais 

aberta ao novo e flexível quanto de rejeição e negação às novas formas de comunicação e interação 

digital que estão postas, em diferentes níveis, para nossos discentes. Silva (2003) discutindo a 

importância da formação docente e a centralidade do/a professor/a para a superação do 

analfabetismo digital para a aprendizagem do manejo de computadores pelas novas gerações. 

Seguindo adiante com as reflexões de Silva (2003), concordo que a presença da 

tecnologia na área educacional por si só não resolve ou necessariamente não garante a discussão 

de questões como relevância do letramento; exclusão social e cultural; exigências do mercado 

de trabalho, dentre outras (p. 20).  

Lajolo e Zilberman (2009) afirmam que livros e computadores não se excluem, são 

“parceiros”. Modifica o tipo de leitura, marcado pela lógica da simultaneidade, a ideia de se 

trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo. Leitor “hipertextual” move-se de forma distinta 

do que se demanda da leitura dos textos impressos. Conexões entre hiperlinks que produzem 

novas e inesperadas conexões entre os textos (p. 35).  

Novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs) estão fazendo parte de modo 

intensivo do cotidiano de nossos alunos e alunas consolidando a visão de que os recursos 

multimidiáticos, sobretudo as representavam um veículo privilegiado para um projeto de 

cidadania, o que demanda um novo perfil de docente que esteja preocupado não mais apenas 
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com uma formação para a leitura de livros, mas que leve em conta outro tipo de alfabetização, 

a da informática e das multimídias (MARTÍN-BARBERO, 2000).  

Hierarquias de outrora parece que vão sendo repensadas, novos procedimentos de 

pensamento e negociação coordenam práticas coletivas que podem fazer emergir o que Lévy (2007) 

denomina inteligências coletivas, que com os instrumentos de comunicação e do pensamento 

coletivo acabam por demandar a reinvenção da democracia, “distribuída por toda parte, ativa e 

molecular” (p. 15). Redes digitais alteram nossas formas de ver e ler. Reinvindicações são 

convocadas por e-mail e celular, configurando novas formas de participação social. As vozes que 

não são ouvidas por organismos internacionais, governos e partidos políticos conseguem 

coordenação e eloquência fora da mídia. 

Lévy (2007, 2008) e Lemos (2015) apresentando visão otimista da cibercultura, entendendo 

que na Internet nada fica excluído, pois nossa própria humanidade se encontra ali “de forma não 

hierárquica, livre, móvel e abundante como uma biosfera” (LEMOS, 2015, p. 13).  

 

Ativismo digital em tempos de mudança 

 

Levando em conta que os diferentes canais de comunicação não costumam noticiar as 

versões das envolvidas e dos envolvidos no contexto de greve unificada em que a UERJ se 

inseria (desde 7 de março de 2016), no dia 16 de maio de 2016, desenvolvemos uma atividade 

que propôs uma discussão sobre as diferentes formas pelas quais este momento peculiar de 

nossa Universidade estava sendo vivenciado por alunas e alunos, sobretudo enfocando a 

discussão do ativismo digital, ou sobre suas relações com os recursos tecnológicos para lidar 

com a multiplicidade de atividades/ notícias/ eventos/ convites... e ao mesmo tempo das 

dificuldades de estarmos todas e todas discutindo presencialmente, face a face, nossas 

possibilidades concretas de utilizar as mídias digitais como aliada no momento em que os 

encontros físicos estão mais dispersos e desterritorializados. 

Contamos com a presença de um dos integrantes do Coletivo “Mídia Ninja” (Narrativas 

Independentes Jornalismo e Ação), que tem se caracterizado como um dos canais de produção e 

divulgação de informações mais populares nas redes sociais, recebendo maior repercussão desde 

os protestos de junho e julho de 2013. O debate girou em torno da importância de produzirmos 

nossos conteúdos em um contexto de grande monopólio midiático, o que estreita a relação entre 

virtual e os espaços públicos de encontros presenciais (MALINI e ANTOUN, 2013). 

No dia 30 de junho de 2016, realizamos o segundo encontro para aprofundar a discussão 

sobre os usos de tecnologias e a produção de conteúdos digitais. O encontro Mídia em Movimento 

promoveu um debate acerca das possibilidades criadas a partir das novas tecnologias de 

comunicação para produção e veiculação de conteúdos por parte dos estudantes universitários.  

O ponto de partida para o debate foi a exibição de uma versão resumida do filme 

documentário “Mídia em Movimento”, produzido pelo Laboratório de Comunicação Dialógica 

(LCD/FCS/UERJ), que acompanha coletivos de mídia comunitária e alternativa para discutir a 

democratização da informação. Nessa versão resumida do filme, foram focalizados alguns 

grupos que se destacaram na produção e veiculação de material audiovisual na internet ao longo 

das jornadas de junho de 2013. Além do diretor do filme, o debate contou com a presença de 

professores/as e discentes de diferentes cursos, sobretudo do curso de Pedagogia. 

O grupo presente se sentiu motivado a ter mais informações sobre como produzir 

informações de forma independente e com recursos simples, como um celular, por exemplo. 

Tais motivações demandam que tomemos como ponto e partida a concepção de uma “nova 

ecologia cognitiva”, que Lévy (2008) já prenunciava. Por mais que façamos ressalvas, não há 

como ignorar o fato de que o mundo está cada vez mais conectado e que grande parte do acervo 
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de conhecimento produzido pela humanidade. E que a Universidade não se dissocia deste 

contexto mais amplo, embora os níveis de conexão entre o alunado sejam distintos. 

 

Algumas análises 

 

Com base nos depoimentos discentes obtidos após os encontros, algumas constatações 

podem ser bastante profícuas para os encaminhamentos futuros da pesquisa que se encontra em 

andamento. Os depoimentos transcritos giraram em torno de temáticas como relação com as 

novas redes, aplicativos e programas de comunicação digitais; facilidades e dificuldades para o 

uso das novas tecnologias dentro e fora da Universidade; relação entre aceitação ou não dos 

docentes para com o uso das novas tecnologias em sala e fora dela e se sentiam falta de uma 

formação que estivesse mais integrada ao uso das novas tecnologias na Universidade. 

Com base no material organizado e transcrito, alguns apontamentos se encaminharam 

para questões mais técnicas, como as da aluna R. de 21 anos, do quinto período:  

 
[...] Acredito que as pessoas tenham o domínio das tecnologias, mas as 

dificuldades com a falta de conhecimento da estrutura local (no caso a 

estrutura do computador na universidade) atrapalham o uso dos mesmos (R. 

21 anos, 5. p.). 

 

A aluna também apresentou propostas para um melhor uso dos recursos existentes: 

 
A facilidade é que temos os equipamentos. As dificuldades são que estes 

equipamentos são de uso coletivo, e as pessoas acabam mexendo e as vezes 

mudando conexões ou configurações do sistema, e nós, sem saber dessas 

alterações acabamos perdendo tempo para utilizar as tecnologias a nossa 

disposição. Outra dificuldade é a conexão com a Internet. Temos vários Wi-

fi, mas as senhas não são acessíveis por todos e isso, na minha opinião, 

atrapalha muito. Deve ser feita uma catalogação dos Wi-fi disponíveis com as 

suas respectivas senhas e entregue aos professores para que eles possam ter 

um acesso com maior facilidade (R. 21 anos, 5. p.). 

 

Ao mesmo tempo em que são incluídos a partir do momento em que estão conectados/as 

nestas redes digitais, também podem se sentir, nos termos de Bourdieu e Champagne (1998), 

“excluídos do interior” da instituição, ao não dominarem os novos códigos demandados pela 

mesma. A aluna J. de 44 anos, cursando o sétimo período, relata ter muitas dificuldades para o 

uso das novas tecnologias na Universidade, sendo estas muito mais um elemento que lhe traz 

problemas. Sente falta de uma formação integrada aos recursos tecnológicos, chegando a 

afirmar: “Seria bem interessante e oportuno uma disciplina, uma eletiva que oportunizasse uma 

alfabetização digital”. 

No que se refere à percepção da relação dos docentes em relação aos usos dos recursos 

tecnológicos, o grupo fez algumas sinalizações bastante relevantes. Por exemplo, a aluna R., de 

21 anos, do quinto período, chega a utilizar o termo “aversão” para tratar desta relação: “Alguns 

professores vejo que tem aversão, mas a maioria adere ao uso das tecnologias [...]” (R. 21 anos, 

quinto período). A aluna A., 31 anos, do oitavo período, se expressa de forma um tanto quanto 

semelhante: “Acredito que boa parte dos docentes ainda resiste em usar as novas tecnologias 

em sala e fora da sala devido ao preconceito que existe sobre as novas tecnologias [...]” (A. 31 

anos, oitavo período). 
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Uma das entrevistadas comenta que além das dificuldades técnicas, a relação também não 

é das mais simples. Ela indica que esta é 

 
“[...] Difícil. Não temos acesso à internet para os alunos. Os computadores das 

salas não funcionam bem. E quando alguns alunos levam seus textos em PDF 

no tablet ou celular, alguns professores pedem que o mesmo guarde, e o aluno 

fica sem conseguir acompanhar a aula” (G. 22 anos, oitavo período). 

 

Com base das análises discentes, pude perceber que por mais que os discentes se 

interessem por discutir e trazer estas novas formas de comunicação e ativismo digital para suas 

salas de aula, persistem as resistências docentes ao uso dos recursos tecnológicos, em 

consonância com o que sinaliza Silva (2003). O autor constata a existência de um fenômeno 

que ele denomina “tecnofobia” (p. 15), por parte de muitos/as docentes. O termo se refere à 

recusa a qualquer tecnologia de natureza elétrica ou eletrônica e o que ele também identifica 

como certo “mal-estar docente” (uma confusão frente ao variado conjunto de tecnologias 

atualmente disponíveis). 

 

Considerações finais, embora parciais: criando outros links... 

 

Além dos encontros presenciais, as discussões com os discentes do curso de Pedagogia 

permanecem através da criação de uma página do Facebook. A página reúne vinte alunos/as 

que participaram dos encontros e que colaboraram com as entrevistas. A página se constitui em 

um espaço de trocas que produzem novas propostas. 

Levando em conta um novo tipo de letramento propiciado pelo advento da cibercultura 

(LÈVY, 1999), as tecnologias podem ser responsáveis por (re)organizar as práticas sociais, 

acarretando uma série de consequências consideráveis para pensar a leitura e a escrita no âmbito 

pedagógico. No espaço universitário, podemos perceber a convergência destes diferentes 

protocolos de leitura e escrita, se traduzindo nas falas e vivências do alunado. 

Ainda é forte a insistência, por grande parte do professorado, na existência de um divórcio 

entre, de um lado, instituições educacionais e, do outro, o mundo da televisão, cinema e outros 

passatempos audiovisuais. Essa visão antagônica vem sendo recolocada há vários anos, tanto 

nos estudos sobre cultura como nos que são feitos sobre comunicação (GARCÍA-CANCLÍNI, 

2008). Os saberes e o imaginário contemporâneos não se organizam, faz pelo menos meio 

século, em torno de um eixo letrado, nem o livro é o único foco ordenador do conhecimento. 

Muitos relutam em traduzir essas mudanças no conceito de uma escola que admita a interação 

da leitura com a cultura oral e a audiovisual-eletrônica. Os processos de convergência digital 

estão articulando cada vez mais uma integração multimídia que permite ver e ouvir no celular, 

no Palm ou no Iphone, áudio, imagens de textos, vídeos... traduzindo-se em novos hábitos 

destes leitores, espectadores e internautas.  

Em suma, a tecnologia não determina a sociedade, mas ela é parte integrante dessa 

sociedade. É importante não ignorarmos esta assertiva, nem no sentido de supervalorizar os 

equipamentos que as escolas recebem, nem passar à revelia dos/as mesmos/as. Nisso, as 

diferentes práticas docentes em consonância com a formação discente têm muito a contribuir. 
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CAMINHANDO POR PAISAGENS, LEITURAS E ESCRITAS: PRÁTICAS 

MENORES  

 

Flávia Priscila Ventura1 

Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo2 

 

 [...] os passos tecem lugares, moldam espaços, 

esboçam discursos sobre a cidade. 

 Michel de Certeau 

 

O presente trabalho apresenta-se como desdobramento de uma pesquisa de mestrado3 

concluída no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na qual pesquisadora e uma 

participante da pesquisa, Maria, (educanda de EJA, que vivenciou uma experiência migratória), 

puseram-se a caminhar pelo espaço urbano. Assim, na periferia urbana, pulsante de vida, 

filmada pela lente de uma câmera que passeou pelas mãos da pesquisadora e da participante da 

pesquisa, que em imagens, sons, palavras, vozes, o ler, escrever, viver, sonhar, se fazem 

presentes em um diálogo; em uma (entre)vista caminhante. 

Essa proposta, foi inspirada em Certeau (1996) na relação que problematiza as práticas 

(do espaço, da escrita, da leitura - também de mundo), no caminhar (no espaço - geográfico, na 

escrita - que inscreve a si e ao outro, nos modos de ler - invenção), na enunciação (que nas idas 

e vindas, nas variações ou improvisações - privilegiam, mudam, e tornam a arte de narrar, 

ficção). Assim, em uma (entre)vista caminhante, no ato de dizer, o que se pode considerar como 

práticas culturais, saberes, leitura, leituras do mundo, escrever e escrever-se no espaço? O que 

uma trajetória pelo bairro pode revelar sobre o migrar e o ler e escrever de pessoas adultas em 

processo de escolarização? 

  

“Gente, vem aqui, a rua é nossa! ” 

 

Tecer lugares... A paisagem escolhida para o caminhar: o bairro de residência da 

educanda Maria. O caminho: revelador da leitura sensível do mundo; de práticas culturais de 

leitura e escrita (Chartier, 1990, 2001) que transcendem o espaço escolar. 

O cenário: uma rua sem calçamento, até pouco tempo inexistente. Foi, segundo Maria, 

por insistir junto ao poder público que conseguiu tornar um espaço antes inutilizado em rua, 

pois as crianças do bairro, incluindo sua própria filha, para chegarem à escola, eram obrigadas 

a competir por espaço com carros em um local perigoso e sem calçamento.  

Na nova rua, um poste de fiação elétrica abriga, um pouco acima da altura dos olhos, uma 

madeira reutilizada, suporte textual incidental, com os dizeres: “Proibido Jogar lixo nêsta rua 

você será multado – Câmera esta colocada aqui - Rua das crianças”. E ela diz: 

 

Quem peleja pelo bairro é mais seu Zé do Carmo, Seu Alcides que dá uma palavra, mas 

não faz que nem eu, eu vou no fundo mesmo da coisa, quando diz que não faz, eu quero saber 

porquê que não faz. Então não me falam, mas eu vou descobrindo, quem é quem, quem é que 

manda ali [se refere aos responsáveis nos órgãos públicos]. Eu tomei aquilo dali como uma 

coisa para mim [a abertura da rua], tanto que no dia que acabaram de arrumar a rua, eu não 
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deixei mais de andar por ela não! O povo tem tanta cisma da rua que tem pouca gente andando 

por ela, mesmo assim tá passando bastante carro. E eu falo: gente, vem aqui, a rua é nossa! 

Eu botei uma placa: Rua das crianças. Respeite essa rua [...](Maria). 

 

 

Figura 1: Placa – Frases escritas por Maria. Fonte: Arquivo de pesquisa. 

 

Maria defende o uso do espaço público da rua pelas pessoas. “A rua é nossa”, não é apenas 

de quem por ela se desloca em automóvel. Essa ação é o exercício do direito a recriar, reinventar a 

cidade; do direito a transformá-la. Questionadora, Maria, busca saber motivos, entender porquês, 

procura a administração municipal e tem seus meios, não revelados, para descobrir os responsáveis. 

A rua não é próxima da casa de Maria. E não há câmera alguma ali. Mas é ali que Maria escreveu 

tais frases. Alguns vizinhos, disseram-lhe que sua escrita era errada. Que não sabia escrever aquilo 

que dava a ler a muitos que por ali passavam. Mas escrevia na paisagem e ao escrever escrevia-se 

ali enquanto sujeito que, mesmo solitariamente, age. Ação que permite uma aproximação com a 

ideia de lugar praticado, contrapondo-se as definições dos lugares como estáveis programados por 

uma única ordem (Certeau, 1996). Maria, ao fixar seus escritos, recria os espaços, isto é, onde não 

haviam placas, ela as adiciona. Suas escritas, práticas de intervenção no espaço, e sua fala, indicam 

como para ela a presença da vigilância e da punição são necessárias para que lixo não seja jogado 

no local, em contrapartida, revela o zelo pelo espaço em que vive. 

 

“É direito, não sei se isso é direito político, mas é um direito que eu gosto de ler” 

 

Das leituras que fez, que dão pistas dos porquês de suas ações e sobre quais materiais de 

leitura e escrita possuía em casa, Maria comenta:  

  

Eu mesmo hoje, a única coisa que leio é a bíblia. E depois da bíblia, é livro de 

conhecimento, o que é atual [...] Me lembro de muita coisa, gosto de estar em grupo para 

lembrar as histórias, minha raiz. Não queria nunca deixar minhas raízes se perder. Mas o que 

eu gosto de ler mesmo é o que diz respeito ao direito da criança e do adolescente, do idoso, de 

quem não tem casa. É direito, não sei se isso é direito político, mas é um direito que eu gosto 

de ler (Maria). 

 

A cultura do local de origem (raiz), o Ceará, é lembrada por ela. E questionada se já havia 

lido o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e sobre a opinião que possui acerca 
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do documento, responde que suas leituras são motivadas pelos problemas que passam seus 

familiares:  

 

Sim, eu achei uma tremenda de uma falcatrua, porque na prática o que está no livro não 

acontece. Então eu fico muito triste por nossos governantes fazendo umas leis que eles não 

cumprem. Porque para fazer lei é preciso que tenha meta de cumprimento de lei, porque não 

adianta ela no papel se não vale nada. Porque eu sou conhecedora de direito de criança e de 

procurar direito de criança e ver como não funciona nesse país. Como nesse país não funciona lei 

para pobre, direito de pobre, por isso que eu brigo pelos meus, porque não funciona. Eu acho muito 

triste ver as crianças sofrendo e uma lei lá que não é cumprida [...] às vezes você pode pensar 

assim: Por quê que a Dona Maria age dessa maneira? Porque eu tenho uma família muito grande 

e esses problemas estão na minha família. Então foi tirando da minha família, que eu achei por 

bem procurar o direito, para que não aconteça amanhã com outros (Maria). 

 

Em sua fala está o descumprimento do artigo VII da Constituição Universal dos Direitos 

Humanos: “Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção 

da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 

Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação” (Organização das Nações 

Unidas, 1948). 

Assim, as falas de Maria indiciam que ela direciona o olhar para suas linhas de interesse, 

confronta com a realidade aquilo que lê, tal como Menocchio personagem real do livro de O 

queijo e os vermes (GINZBURG, 2006) possui uma chave de leitura: 

 
[...] parece-nos importante a chave de sua leitura, a rede que Menocchio de 

maneira inconsciente interpunha entre ele e a página impressa - um filtro que 

fazia enfatizar certas passagens enquanto ocultava outras, que exagerava o 

significado de uma palavra, isolando-a do contexto, que agia sobre a memória 

de Menocchio deformando sua leitura. [...] remete continuamente a uma 

cultura diversa da registrada na página impressa: uma cultura oral 

(GINZBURG, 2006, p. 72). 

 

Além da bíblia, os “livros de direitos” inquietam dona Maria. Contou que quando ia até 

um escritório de advocacia, retirava das estantes os “livros de leis” enquanto esperava por 

atendimento. Menocchio era um questionador de seu tempo, dona Maria também é. Ela 

questiona o poder público, questiona a falta de acesso à cultura e lazer. As práticas de leitura e 

escrita de Maria, apontam para a necessidade de estudarmos essas práticas subterrâneas, tidas 

muitas vezes, como pouco frequentes entre pessoas pouco escolarizadas ou 

educandos/educandas em salas de EJA. 

Pensando, pois, acerca dessas práticas culturais, convidamos ao texto Deleuze e Guattari com 

Kafka por uma literatura menor (2014), menor que não significa inferior, mas aquilo que segue 

alheio a ordens hegemônicas; que desterritorializa-se; que é político; coletivo, espaço de fronteira. 

Assim, essa “caminhada menor” realizada com a educandas quebra com a lógica do corpo inerte 

na cadeira escolar; do corpo inerte na pesquisa, e a prática de uma escrita menor, de uma escrita na 

vida, escrita cotidiana realizada pela educanda e apresentada na caminhada, rompe com a lógica 

“escrita tarefa escolar”, leitura “obrigação escolar”. Assim, também à luz da experiência como 

abertura ao desconhecido, de que nos fala Larrosa (2002), vivenciada em uma (entre)vista 

caminhante, subvertendo o estipulado como apresentado por Certeau (1996), procuramos pensar as 

práticas de leitura e escrita de adultos pouco escolarizados e/ou em escolarização.  
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(DES)DOBRAS DE NARRAÇÃO TRANSMÍDIA: SUPERMAN E A 

EDUCAÇÃO 

 

Andrea Cristina Versuti1 

Daniel David Alves da Silva2 

Daniella de Jesus Lima3 

 

Transmídia e Educação 

 

 Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que o desenvolvimento tecnológico exerce 

uma forte influência no cotidiano da sociedade. Cada vez mais, os meios de comunicação 

tornam-se ferramentas culturais indispensáveis e a conectividade apresenta novas formas de se 

comunicar. Estratégias de distribuição de conteúdo e linguagens contemporâneas que imergem 

os sujeitos em conteúdos midiáticos distribuídos em várias plataformas. É neste ambiente 

multimídia que nasce a Narrativa Transmídia (NT) – uma narrativa elástica que se apresenta 

em diversas plataformas e que expande seu universo a cada nova mídia em que se constrói. As 

NT são possíveis graças à convergência midiática e ao crescimento cada vez maior das mídias 

e das ferramentas de comunicação –, que trazem constantes mudanças não só no meio do 

entretenimento, mas também em diversos âmbitos da sociedade, como na educação. 

 Conforme descrita por Vicente Gosciola (2011, p. 121-122), a história do conceito de 

transmídia tem início em 1975, com Stuart Saunders. Saunders cria “uma composição de 

melodias / harmonia / ritmo diferente para cada instrumento e para cada compositor que 

complemente a obra coerentemente”, a qual denomina de trans-media music. Em 1993, Marsha 

Kinder cria o conceito transmedia intertextuality a fim de “definir um super-sistema de 

comunicação que promove uma intertextualidade transmídia”. Henry Jenkins desenvolve o 

conceito transmedia exploitation of branded properties em 2001, apresentando no mesmo 

artigo o conceito transmedia storytelling para explicar como a convergência midiática propicia 

a NT no desenvolvimento de conteúdos através de múltiplas plataformas. 

Giovagnoli (2011, p. 59) acredita que, quando bem desempenhada, a história passa a 

carregar uma força capaz de atrair novos fãs e expandir a narrativa. Segundo o autor, ao ser 

compartilhada, a história leva consigo elementos narrativos que funcionam como 

amplificadores de significados nas várias mídias do sistema comunicativo. Como uma força, 

distribuídos e misturados, a depender dos seus ingredientes finos que são capazes de explodir 

em qualquer momento. Carlos A. Scolari (2013, p. 45) destaca a importância do planejamento 

no processo de criação. De acordo com o autor, os produtores/escritores devem pensar 

transmídia desde o primeiro momento em que se cria um universo narrativo, destacando ainda 

duas coordenadas para definir as NT: “1) expansão da história através de várias mídias, e 2) 

colaboração dos usuários nesse processo de expansão”. 

Em meio a este contexto de hipermídia, ciberespaço, interatividade e Narrativas 

Transmídia temos a Educação, cada vez mais mediada por plataformas midiáticas. Atualmente 

existe desde uma educação parcialmente online, à cursos totalmente disponibilizados 

virtualmente. A Educação Colaborativa (Co-Learning) pode ser encontrada ou aplicada em 

todos estes segmentos, sendo aqui nosso ponto em comum. A partir desses princípios, pautamos 

uma discussão fundamentada na construção de uma objeto de aprendizagem baseada na 

colaboração e em Narrativas Transmídia. 
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Bryan Alexander (2011) diz que "a criação e consumo de histórias digitais é visto de uma 

forma atraente por estudantes digitalmente imersos." Para isto, o ideal é uma produto cultural 

estabelecido, com um personagem que já esteja inserido no referencial midiático dos sujeitos, 

integrar a cultura pop e que seja adaptável a novas plataformas. Tais características podem ser 

identificadas no líder dos heróis da DC Comics, o Superman. 

Os primeiros esboços apareceram em 1932 em uma história que ilustrou as páginas de 

um fanzine (revista feita por fãs, sem fins lucrativos). Fãs de ficção científica, Jerome "Jerry" 

Siegel (escritor) e Joseph "Joe" Shuster (ilustrador), usaram o seu fascínio por histórias de 

Tarzan e a ideia de "Übermensch" ("super-homem", em alemão) de Friedrich Nietzsche para 

escrever "O reinado do Supeman" (BOGAERTS, 2013). Somente em junho de 1938, na revista 

"Action Comics Vol. 1 #1", o mundo conhece Clark Kent, um homem de origem extraterrestre, 

dividindo seu tempo entre trabalhar como jornalista e resolver crimes como um herói 

fantasiado. De acordo com Daniel Wallace (2013, p. 12), a DC Comics deu início a era dos 

super-heróis com a revista do Superman. 

Com isso, temos como objetivo deste artigo apresentar os resultados de uma proposta de 

intervenção em um ambiente virtual de aprendizagem de uma instituição de ensino superior 

privada. Esta proposta consiste em fundir conteúdo ficcional relacionado com um personagem 

de mídia (com características conhecidas e mitologia), de modo que há uma produção textual 

de forma colaborativa, ampliando o conteúdo educacional e de ficção. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida entre 2013 e 2014, sendo o tema de uma dissertação de 

mestrado em Educação. A disciplina on-line escolhida para esta pesquisa é uma das quatro 

ofertadas em cursos presenciais de uma Instituição de Ensino Superior (IES), sendo a disciplina 

(ofertada na modalidade on-line) com a maior número de desistências. Seu objetivo é apresentar 

aos estudantes de graduação os fundamentos da antropologia e da sociologia. 

No decorrer da pesquisa, ao pensar as possibilidades de objetos de aprendizagem 

aplicáveis a disciplina, observou-se que é possível promover uma relação entre NT e a 

aprendizagem colaborativa. Isto porque foi preciso estudar o conteúdo do assunto, a fim de 

elaborar todo material em torno do conteúdo da disciplina e do personagem Superman. Assim, 

devido à não aquisição dos direitos do personagem pela IES, o objeto foi abortado e não 

aplicado, esta pesquisa passou a buscar a co-criação de novas histórias. Para isso, considerando 

as ferramentas tradicionais presentes no ambiente virtual, o fórum foi escolhido para 

desenvolver os próximos procedimentos de aplicação e análise. 

O procedimento para a aplicação desta nova etapa da pesquisa é oriundo da área da 

Criatividade, a técnica Super Heroes (Super-heróis) para a solução de problemas. A técnica 

desenvolvida pelos consultores Steve Grossman e Katherine Catlin em 1985 e apresentado no 31º 

Encontro Anual de Resolução Criativa de Problemas, propõe que membros de grupos assumam a 

identidade de vários super-heróis e usem perspectivas dos personagens para incitar ideias. Foi feita 

uma adaptação técnica Super Heroes, direcionando-a para aplicação no ciberespaço, com base nos 

conceitos de Narrativas Transmídia, usado para de fins educacionais. As adaptações feitas 

corroboram os conceitos apresentados nesta pesquisa e fazem a técnica Super Heroes aplicáveis no 

exercício da expansão narrativa do conteúdo educacional construída de forma colaborativa. 

Conforme Cunha e Cruz et al. (2014, p. 70) a doutrina do fair use permite o acesso a obras 

disponíveis sem que seja necessário adquiri-las. Ainda segundo Cunha e Cruz et al., tal doutrina 

pode ser utilizada n que se refere ao uso de obras na Internet, “servindo para suprir uma lacuna 

legal que não é suficiente para regular os direitos autorais na era digital”. Por meio do fair use 
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é possível estudar, copiar, comentar, entre outros, uma obra protegida sem autorização expressa 

do autor da obra utilizada. 

Entre os recursos disponíveis para esta aplicação da técnica por meio do texto o ambiente 

virtual da instituição disponibiliza o fórum: a partir de uma discussão iniciada pelo professor, 

os alunos continuam através de comentários. O ideal para esta aplicação seria a utilização de 

extensão de rede social. Além de mais acessibilidade, a aplicação poderia cativar mais atenção 

dos estudantes com o uso de material protegido por copyright. Imagens e vídeos, têm livre 

compartilhamento nas redes sociais. No entanto, não teríamos nenhuma maneira de alertar os 

alunos sobre a existência do exercício. Não tivemos acesso ao AVA como docente, visitante ou 

discente matriculado na disciplina, desta maneira, coube as professoras postarem o exercício 

no fórum e acompanharem o desenvolvimento ao longo dos dias. 

O exercício foi postado em 5 de dezembro 2014 (sexta-feira que precede a última semana 

de atividades na disciplina), e ficou no ar até 16 de dezembro (final do semestre letivo). A 

escolha deste período foi estratégica para a aplicação, uma vez que a interação do aluno não 

atribuiria nota, a expectativa era alcançar participantes voluntários. 

Para a implementação desta proposta foi utilizada a graphic novel "Paz na Terra" (1998) 

por Paul Dini (roteiro) e Alex Ross (roteiro e arte). No entanto, entre as posições contrastantes 

entre a atividade elaborada inicialmente e a subsequentemente adotada, está o contato com o 

personagem que, na atividade do fórum é tido apenas por meio de um resumo e de recortes 

(imagéticos e textuatais) da história. Este contato é mínimo comparado ao que poderia ter sido 

alcançado pelo objeto virtual proposto anteriormente.  

O texto usado para o exercício da expansão narrativa da história "Paz na Terra" é simples e 

direto, apresentando o personagem Superman como um produto cultural e também corroborando a 

técnica Super Heroes para apresentar as habilidades do personagem. Após acessar o link e promover 

uma breve imersão do aluno no universo ficcional, foi proposto que o aluno desenvolvesse uma 

história fictícia do ponto de vista do personagem com base no conteúdo do curso. 

 

Resultados 

 

O resultado da aplicação da Super Heroes no fórum ambiente virtual foi 

quantitativamente como esperado. Foram registradas 20 interações entre 5 e 16 de Dezembro 

de 2014. É importante considerar o fator que, de acordo com a configuração das atividades da 

disciplina on-line, atividades desenvolvida durante o período não atribuiriam nenhuma 

pontuação na nota do aluno. No entanto, apenas dois dos cinco professores que implementaram 

as atividades foram contemplados com interações dos alunos em seus postos, um com 17 e 

outro com 3 interações. 

A atividade, por ter sido publicada no Fórum Colaboração e Base de Conhecimento, gerou 

uma notificação enviada por e-mail para a todos os 3560 alunos matriculados na disciplina (durante 

o período de exercício de aplicação). A notificação é enviada para o e-mail cadastrado no sistema 

acadêmico do aluno e não pode ser o endereço de e-mail para uso pessoal ou corrente, por este 

motivo, acredita-se que as mensagens também podem ter sido desviadas para a caixa de spam. 

Apesar da falta de imersão no universo ficcional fornecido, o resumo disponível no link 

traz a moral da história desenvolvida por Ross e Dini (1998), bem como narra os principais 

acontecimentos. Isso permite que um aporte contextualizado, importante para o conceito de 

transmídia (JENKINS, 2008). Considerando os critérios utilizados na análise de interações, 

pode-se dizer que apenas três dos 20 interações (equivalente a 15,7% do total) conseguiram 

atingir os objetivos do exercício de narrativa constante expansão através da técnica Super 
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Heroes. É interessante notar que todas as interações foram de suma importância para esta 

pesquisa, dado o fato de que todos têm sido voluntária / sem marcar aumento da nota final. 

 

Conclusão 

 

Posto que “o AVA precisa ser uma obra aberta, em que imersão, a navegabilidade, a 

exploração e a conversação possam fluir na lógica da contemplação” (SANTOS, 2014, p. 66), 

a Educação Online oferecida pela instituição não mobiliza o aluno, mesmo com um AVA 

moderno, composto por vários recursos e acessível por dispositivos móveis. O ambiente da 

instituição tem acesso a partir de um portal, não permitindo sequer a visualização de conteúdo 

por alunos não matriculados na disciplina. Assim, o viável vem na construção de um site 

desvinculado ao ambiente virtual de aprendizagem, em um formato mais simples. 

Em Co-learning, todos se tornam parceiros no "processo de aprendizagem colaborativa, 

na construção de significados e criação de conhecimento em conjunto" (OKADA 2014, p. 97). 

Diferente do que é oferecido pela educação on-line ou e-learning, o conteúdo não é 

responsabilidade única da instituição, que, como visto neste estudo, atribui a autoria apenas 

para professores em uma obra sem distribuição ou reprodução permitidas. Apesar da constante 

evolução da Web, o ambiente virtual das instituições, mesmo modernizar os recursos 

disponíveis também limita o seu acesso. 

Finalmente, considera-se também a importância de escolher a narrativa para ser um 

mediador de conteúdo. É essencial que este abrange o conteúdo, de modo que não é um 

desenvolvimento forçado e se espalhar. Neste estudo, tanto a história autoral, como o usado 

posteriormente ("Paz na Terra"), permitiam o desdobramento do conteúdo do curso online. 
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QUANTO TEMPO NOS RESTA? DOBRAS E DESDOBRAS DO/SOBRE O 

TEMPO 

 

Marcelo Vicentin1 

Isabel Cristina dos Santos Rodrigues2 

Kátia Batista de Medeiros3 

 

Sentia que o relógio chamava para o seu tempo, 

Que era o tempo de todos aqueles fantasmas, 

O tempo da vida que passou… 

Tenho saudades dele.[...] 

Ainda comprarei um outro que diga a mesma coisa. 

Relógio que não se pareça com este meu, no meu 

pulso, 

Que marca a hora sem dizer nada, 

Que não tem histórias para contar. 

Meu relógio só me diz uma coisa: 

O quanto eu devo correr para não me atrasar…[...] 

Quem sabe que o tempo está fugindo descobre, 

subitamente, 

a beleza única do momento que nunca mais será… 

Rubens Alves, Tempus Fugit 

 

Disparando o cronômetro 

 

Sobre o tempo vivemos a reclamar, nunca o temos em medida suficiente, nunca o temos 

em sua totalidade. O tempo organiza e regula nosso cotidiano, nossas ações. Mas esse tempo é 

uma construção humana, uma das maiores da humanidade. Como construção ele tem uma 

história que pode ser contada por diferentes vieses. O tempo em sua multiplicidade integra o 

que o homem busca separar, ou, como afirma Norbert Elias (1998): homem e natureza não são 

fatos separados, mas a presença do homem na natureza. 

O homem começou a forjar um novo modelo de tempo a partir da Modernidade e do 

Capitalismo. Um tempo de relógios, calendários e horários que se tornaram onipresentes, 

transformando nossas experiências, nossas memórias comunitárias pela civilidade urbana: uma 

disciplina temporal objetivando subjetividades e identidades  

 Domínio de um tempo físico medido e controlado por uma consciência temporal 

enraizada, em que tudo depende de pontas de lanças, ponteiros, telas; uma dependência cada 

vez maior de um tempo que parece passar cada vez mais rápido; uma sensação simbólica - 

biológica, psicológica e social de uma realidade que nos escapa a todo instante. 

O tempo emerge como instrumento de controle social, provoca sofrimentos, afeta a 

consciência e as emoções. Contudo, como qualquer outra invenção humana, deveria ser 

tratado como coisa alheia ao próprio homem, desmontando-se a ilusão de que possa existir 

por si mesmo, e possibilitando-se a percepção de que cada sociedade dobra e desdobra seu 

tempo. 
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O tempo e trabalho 

 

Para E. P. Thompson (1998), o tempo, ou os usos do tempo, como objeto da perspectiva 

humana, é parte dos costumes e culturas de um determinado grupo ou sociedade que o 

legitimam, por meio da ocupação que dele se faz, seja na ocupação rotineira no trabalho diário 

e semanal ou no lazer, o tempo livre. 

Essas relações entre o homem e o tempo, para Elias (1998), atravessam a história humana 

produzindo saberes, organizando e configurando mudanças estruturais na sociedade, 

permitindo também comparações sobre diferentes modos e usos do tempo - como as 

experiências humanas com a natureza e em sociedade -, dobrando nossa percepção do tempo, 

objetivando-nos psicológica e socialmente. 

Thompson (1998) observa que durante certo momento da história humana, a relação entre 

os homens e o tempo não foi de controle sobre a vida ou sobre o próprio tempo, calculado a 

partir das necessidades das atividades, como orações, cozimentos, execução de tarefas e, o 

anoitecer e amanhecer. Contudo, o advento das máquinas do sistema fabril, na Europa no século 

XIV, produziu dobras diferentes às vividas até então pelo processo de produção rural ou 

artesanal. 

Dobras que objetivaram a produtividade, promovendo mudanças na percepção do 

trabalho e do ócio. Movimento que Foucault (2007) observa como a emergência de novos 

saberes sobre a vida e o trabalho, estabilizando e organizando “modos fundamentais do saber 

que [suportassem] em sua unidade, sem fissura, a correlação segunda e derivada de ciências e 

de técnicas novas com objetos inéditos” (FOUCAULT, 2007, pág. 347). 

A industrialização alterou as relações entre o trabalho e o consumo, com o valor deixando 

de ser signo, tornando-se produto, pois todo valor, qualquer que seja, extrai sua origem do 

trabalho; a atividade do trabalho se colocou na origem do valor das coisas, por meio da relação 

entre o tempo de trabalho e produção. E, atravessada pelo processo de construção da ordem do 

capital, modificaram-se os espaços de trabalho e de vida social, conflitando-se com os hábitos 

de trabalho de uma comunidade com suas técnicas e ritos; uma organização social comum, com 

suas ordens, hierarquias e relações de poder entre os membros de vários extratos sociais, 

gerações e sexos; e os costumes, um campo de contestações distante de certa permanência 

quando tradição. 

 

O relógio 

 

Para a constituição dessa sociedade industrial, abrangendo um novo modo de produção, 

o Capitalismo Industrial apresentou uma intensa mudança na forma de exploração da mão de 

obra. Nesse sentido, foram criadas leis para a regulamentação do tempo de trabalho, com o 

cálculo das horas trabalhadas, através do tempo marcado pelo relógio, penalizando qualquer 

ausência do posto de trabalho. 

Thompson (1998) observa que as mudanças na percepção do tempo, com o relógio - segundo 

Elias (1998), processos físicos de sequências-modelos de uma recorrência (horas, minutos e 

segundos) padronizados pela sociedade, produzindo e orientando espaços-tempos, dando um 

sentido de duração para um dia de trabalho - contribuíram para o controle da vida profissional e 

privada dos trabalhadores e para uma alteração da dinâmica social, através de uma cultura de 

disciplinamento, controle do trabalhador e a hierarquização das relações sociais. 

O relógio desempenhou outro papel para além da simples contagem de tempo, como a 

regulação de novos modos de vida a fim de impulsionar o capitalismo industrial e a promoção 

de um status quo. Além de organizar do mundo do trabalho, também organizou o mundo social 
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das aparências. A posse de um determinado relógio passou a representar as condições 

econômicas e sociais de seu dono. Thompson (1998) observa que qualquer possibilidade de 

ascensão financeira, com melhoria do padrão de vida, a aquisição de um relógio era a 

representação deste marco, posteriormente, sendo substituído por outros objetos 

industrializados, como televisões e automóveis a partir do século XX. 

Porém para além do status proporcionado pela posse de um determinado relógio, este se 

mostrou necessário e conveniente para a sincronização dos processos iniciados com a 

Revolução Industrial, em geral, configurações e medições de tempo padronizadas, 

uniformizadas e a repetição para a organização de rotinas diárias. 

Os relógios marcaram a sociedade que se organizou a partir da Revolução Industrial, 

tornando-se a expressão de um processo civilizador, da mudança de hábitos e costumes de uma 

sociedade rural para uma sociedade urbana. Porém, como nos adverte Elias (1998), não 

podemos nos esquecer de que os relógios são invenções humanas que foram incorporadas ao 

mundo simbólico do homem como forma de orientação e integração de aspectos físicos, 

biológicos, sociais e subjetivos, pois quando apagamos sua história e sua invenção pela mão 

humana, apagamos o porquê de sua construção e as transformações sofridas. Ao percebê-lo 

como algo natural, alheio ao homem, criando a ilusão de existirem por si mesmos, esvaziamos 

as contradições históricas que carrega. 

 

Tempo e poder 

 

Christoph Wulf (2013) observa que as comunidades são formadas nas e pelas atividades 

rituais nelas presente, com dobras, transições e organizações simbólicas que criam e 

estabelecem identidades, produzindo sentimento de segurança e familiaridade para com as 

ações da vida cotidiana, entre elas: o trabalho. Os rituais, encenação repetitiva de um 

conhecimento, produzem modos simbólicos de compreender e operar o mundo. Modos que 

produzem experiências sobre o mundo, sobre uma ordem social. 

Esse conhecimento, essa experiência desempenha um papel vital sobre o modo como o 

tempo dobra, organiza e ordena a sociedade, seja na adaptação da infância aos ritmos da vida 

adulta, seja nas atividades que envolvam um conhecimento prático, inscrevendo a ordem do 

tempo no corpo, resultando em habilidades sociais, bem como em habilidades temporais. 

Como observa Elias (1998), desde sempre, na concepção do humano, na existência dos 

homens, a vida seguiu, independente de vontade ou consciência, o curso natural marcado pelo 

nascimento e pela morte. Porém, em algum momento se procurou ordenar o tempo de acordo 

com a necessidade humana, com a criação de símbolos reguladores do tempo. 

Diferentes momentos históricos estabeleceram relações de medidas de tempo, contudo, 

somente a partir da era Moderna, com o estabelecimento de sociedades industrializadas, o 

tempo passou a exercer, coercitivamente, um controle biopolítico sobre os homens, através de 

uma autodisciplina, autoregulação e sensibilização em relação ao tempo. 

As produções humanas de ordenamento do tempo, através de modos simbólicos ou 

rituais, transmitem costumes centrados sobre o corpo, técnicas políticas e de poder que 

implicam os homens nas tramas dos aparelhos de produção como força produtiva, e nas tramas 

biopolíticas - forças de um poder microscópico e capilar - que agem sutilmente, sem violência 

física, disciplinando o corpo para as relações sociais e de trabalho. Para a produção dessas 

práticas de disciplinamento do corpo e do tempo, Foucault (2002, 2011c) observou o uso de 

instituições de sequestro, como as indústrias, as escolas, as instituições correcionais, o hospital, 

agindo sobre a vida humana como força de produção. 
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A primeira função do sequestro era de extrair o tempo, fazendo com que o 

tempo dos homens, o tempo de sua vida, se transformasse em tempo de 

trabalho. Sua segunda função consiste em fazer com que corpo dos homens se 

torne força de trabalho. A função de transformação do corpo em força de 

trabalho responde à função de transformação do tempo em tempo de trabalho. 

(FOUCAULT, 2002, pág. 119) 

 

Técnicas que dobram o corpo, que incorporam os homens aos aparelhos de produção, 

como força produtiva por meio do controle sobre o tempo, a fim de promover aptidões e 

qualidades necessárias para um corpo capaz de trabalhar. Essa regulação, esse controle do 

tempo se estende sobre a vida cotidiana familiar e social, com ataques aos hábitos e costumes 

de todos aqueles que ofereçam resistências a esse uso econômico do tempo. 

Nessa batalha o ócio se torna um problema, uma vez que todo o tempo deve ser utilizado 

sem desperdício. Nessa luta, diferentes instituições, como a escola, são locais de disseminação 

de um discurso que incentiva ao bom uso do tempo, à dedicação e à boa organização do tempo 

para o trabalho em contraponto ao ócio, caracterizado como um desperdício do tempo, por não 

produzir nada. 

 

Que tempo ainda nos resta 

 

Para Jonathan Crary (2014), o atual Capitalismo tornou o tempo obsoleto, pois não há 

mais recanto da experiência humana que não esteja exposto à luz. Como exemplo, o autor 

observa estudos experimentais de criação de novas drogas e métodos que possibilitem aos 

soldados ficarem sem dormir, reduzindo a necessidade de sono do corpo; e a construção de 

refletores solares dispostos na órbita terrestre com a finalidade de fornecer iluminação para o 

trabalho industrial em regiões que recebem pouca luz solar, possibilitando a diminuição de 

custos com o consumo de eletricidade e a manutenção ininterrupta dos processos comerciais de 

circulação global. 

Dobras sobre o tempo, em que só se admite a existência daquilo que é útil, acessível e 

disponível imediatamente: mercados 24 horas por dia, 7 dias por semana (24/7). Uma 

infraestrutura global de trabalho e consumo contínuo. Essa ausência de restrições, além de 

temporal, dobra nossos corpos e identidades, que envoltos pela abundância de imagens e 

produtos consumíveis a qualquer momento, produz um estado de necessidades, de desejos 

ininterruptos, encorajados e nunca aplacados; uma vida sem descanso e sem mistérios. 

Nesse mundo 24/7, de indiferença pelo tempo, o sono, segundo Crary (2014), é o último 

espaço de resistência. Pela fragilidade do corpo humano, o sono ainda é o agente regulador para 

com o mundo natural, a natureza e os demais seres vivos. O sono ainda nos faz perceber que 

não somos máquinas nem computadores, que não temos como estarmos sempre atentos e ativos 

ao mercado, à moda e às redes sociais.  

As práticas de produção e consumo contemporâneas, com o desaparecimento e/ou 

enfraquecimento de antigas garantias sociais, procuram encurtar e torna produtivo o sono, 

demonstrando que ele não é necessário nem inevitável, atenuando a necessidade de repouso e 

recuperação, como componente da lucratividade. 

O descanso está enraizado no universo agrícola e artesão, e cada vez mais se mostra 

incompatível com a racionalidade e a produtividade: no começo do século XX, um adulto norte-

americano dormia em média 10h; hoje, dorme por volta de 6h30 por noite. Contudo o tempo 

tornou caro o descanso e a regeneração dos seres humanos, desdobrando-se em um trabalho 

sem pausa, sem limites; antes se oferecia aos empregados algumas horas de descanso a fim de 

torná-los mais eficazes e sustentáveis por um longo prazo. 
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Como anomalia, última fronteira não ultrapassada pela lógica da mercadoria, o sono 

continua como uma necessidade humana, não colonizado nem submetido à lucratividade e a 

lógica 24/7. Quanto tempo nos resta, até se dobrar o sono? 
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QUEM FALTA, FAZ REALMENTE FALTA 

 

Marcelo Vicentin1 

Isabel Cristina dos Santos Rodrigues2 

 

A adolescência traz consigo a descoberta da 

injustiça, o desejo da independência, o desmame 

afetivo, as primeiras curiosidades sexuais. É, 

portanto, a idade crítica por excelência, a idade dos 

primeiros conflitos entre a moral absoluta e a moral 

relativa dos adultos, entre a pureza do coração e a 

impureza da vida, é enfim, do ponto de vista de 

qualquer artista, a idade mais interessante a ser 

iluminada. 

François Truffaut 

 

As (in)certezas de um futuro 

 

A escola vive certa crise, que para nós se traduz pela palavra representatividade. Os 

discursos dessa “crise” alcançaram um novo patamar, visto que não mais o fator principal de 

ações coordenadas de instituições ligadas à educação é a formação do aluno, o investimento no 

processo de leitura e escrita, ou o acesso aos anos iniciais. 

A Resolução SE 42, de 18 de agosto de 2015, que instituiu o projeto “Quem Falta Faz Falta” 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP), e a campanha publicitária da 

Fundação Roberto Marinho em conjunto com a UNICEF, exibida pela Rede Globo de televisão, a 

partir de agosto de 2015, visaram convocar os alunos a retornarem às aulas no segundo semestre 

letivo de 2015. A resolução estadual e campanha publicitária em rede nacional escancaram os 

desdobramentos da não assiduidade dos alunos e a alta reprovação por baixa frequência. 

A Resolução SE 42 enfatiza a necessidade de assiduidade dos alunos nas escolas, ou seja, 

procura combater a evasão escolar. Para tanto, observa, em seu artigo 1º, que a assiduidade é 

um compromisso do Estado de São Paulo por meio da Secretária de Educação em reduzir os 

índices de ausências, de abandono escolar e de reprovação por baixa frequência, promovendo 

e incentivando o comparecimento às aulas e às demais atividades escolares. 

A campanha publicitária de 1 minuto da Fundação Roberto Marinho e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) procurou incentivar o comparecimento dos alunos por meio de 

argumentos que enfatizam que somente meio ano letivo não é um ano completo, e que estar fora da 

escola não é liberdade. Também enfatiza que é na escola que se pode voltar a sonhar e a viver. Esse 

discurso é construído musicalmente pelos MC’s da Educação, um grupo de adolescentes que canta 

a música-tema em clima festivo, tendo como refrão o verso “Volta para a sala de aula”. A campanha 

também enfoca a troca do mundo escolar pelo mundo do trabalho. 

 
Vem no passinho, vem no passinho pra escola. / Vem no passinho, vem no 

passinho volta pra sala de aula. / Aperte o play, as aulas estão voltando. / 

Conectei, minha mente está bombando. / E metade não é 1, meio ano não faz 

1. / Vem pra sala ficar com a gente, / Vem pra escola ser mais 1. / Não é legal, 

não faz escada, / Parar na metade não leva a nada. / Meio futuro é uma roubada 
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/ E você quer parar no meio das aulas. / A vida é difícil / E pra chegar lá, você 

tá ligado, tem que lutar. / Não vai se iludir no caminho fácil, porque nele vai 

se machucar / Volte a sonhar / Volte a viver (MC’S DA EDUCAÇÃO, 2015) 

 

Em consonância com o discurso da SEE-SP e da Fundação Roberto Marinho/UNICEF, o 

Ministério da Educação (MEC), em março de 2016, durante a apresentação do Censo Escolar 

de 2015 pelo ministro Aloizio Mercadante, propôs montar uma força-tarefa interministerial 

com a participação de governadores e prefeitos a fim de convencer cerca de 1,6 milhões de 

jovens, entre 15 e 17 anos de idade, a retomarem os estudos. Outro estudo, realizado pelo 

Observatório da Juventude da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria 

com a UNICEF (POLIN, 2015), indicou que 1,7 milhões de jovens estão fora da escola, com 

sua maioria concentrada na região Sudeste. 

Este número é parte dos 3 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos que, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se encontram fora da escola na 

idade correspondente. Cabe observar que de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2015) o Ensino Médio apresentou uma redução 

no número de alunos, passando de 8,3 milhões, em 2014, para 8,07 milhões em 2015 – uma 

queda de 2,8%. 

A operação foi apelidada pelo ministro de “De volta para o futuro”. E nos perguntamos 

de qual futuro propõe o ministro para o momento contemporâneo, momento de avanço de 

políticas neoliberais e esvaziamento do Estado. Como o futuro é cheio de incertezas, o ministro, 

reconheceu que grande desafio está além de encontrar e chegar à casa desses jovens, mas em 

convencê-los de que investir nos estudos é um caminho seguro para um futuro melhor. 

Essa circunstância da promoção de um discurso que alcance os jovens de modo a tentar 

convencê-los de retornarem para a escola, é presente na campanha publicitária veiculada pela 

Rede Globo ao tomar como referência o gênero musical do “funk carioca”, e as personagens 

estarem representando o grupo mais pobre e periférico da população, em que mais da metade 

dos jovens se encontra fora do mundo escolar. A Resolução SE 42, também procura por diálogo 

com o universo da juventude, ao propor em seu artigo 2º, inciso II, que os grêmios estudantis 

sejam parte no esforço em (re)incorporar os alunos à escola. 

Cabe ressaltar que a juventude é incerta como o futuro, momentos de metamorfose e 

transformações, momentos a serem ainda iluminados, um universo múltiplo e fragmentado, 

composto pelas mais diferentes identidades, do outro. 

 

As incertezas de um futuro já se encontram em um passado não tão distante 

 

Dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (TERRA 

EDUCAÇÃO, 2012), baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2011, mostrou que a taxa de abandono escolar entre jovens alcançou 32,2% das matrículas. Este 

número apresentou uma queda na taxa de abandono do Ensino Médio na relação com o ano de 

2001, que apresentou um percentual de 43,8%. 

Outros dados da PNAD de 2011 analisados pelo IBGE tomando como referência um estudo 

produzido em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 

(TERRA EDUCAÇÃO, 2012), comparou os números brasileiros com números do universo 

europeu. Nesta comparação a média brasileira é três vezes maior do que o percentual verificado em 

29 países europeus. Para o Relatório de Desenvolvimento 2012, divulgado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a taxa de evasão escolar no Brasil (UOL, 2013) 

é de 24,3%, com somente 49,5% da população com o ensino Médio completo. 
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O estudo produzido pela OECD problematizou a relação dos jovens com o mercado de 

trabalho, observando maior vulnerabilidade nos que não concluíram o Ensino Médio em relação 

ao acesso às oportunidades de qualificação e ao emprego estável, concluindo que apresentam 

maiores chances de desemprego, empregos instáveis, inseguros e de baixa remuneração. Para 

o IBGE (apud TERRA EDUCAÇÃO, 2012), “os jovens que abandonaram a escola sem 

completar o ensino médio tornaram-se o problema mais grave a ser enfrentado pela política 

educacional desses países atualmente”. 

Cabe observar que os números apresentados pelo IBGE e pela OCDE projetam uma 

educação vinculada ao mercado de trabalho por meio de uma escola mais sensível a hábitos e 

práticas comerciais e utilitárias, bem como por práticas que a qualquer momento podem ser 

organizadas por padrões mercantis através de instrumentos e parâmetros curriculares, que 

definem sua gestão e sua política curricular. 

Em outro estudo (JUNIOR, 2013) o IBGE, com dados PNAD de 2012, apontou um pequeno 

aumento do analfabetismo no país (0,1%), sendo esta a primeira tendência de alta ou primeira 

estacionada desde 1998: um número estimado de 13,2 milhões de brasileiros que sabem ler nem 

escrever ou 8,7% da população com mais de 15 anos. Este mesmo estudo observou que o 

analfabetismo funcional apresentou queda de 20,4% para 18,3%, atingindo 27,8 milhões de 

brasileiros. O IBGE considera como analfabeto funcional pessoas de 15 anos ou mais de idade com 

menos de 4 anos de estudo completo sobre o total da população da mesma faixa etária. 

Os dados compilados pelo IBGE, pela UFMG, pela UNICEF, pelo PNUD, sempre 

observando os levantamentos das PNAD de 2011 e 2012, apresentaram os problemas que, 

somente a partir do segundo semestre de 2015, o governo federal e o governo do estado de São 

Paulo se propuseram a combater. 

 

Corpos (in)dóceis 

 

A elevada taxa de abandono escolar pelos jovens, apresentam uma situação anacrônica 

em relação com os discursos e investimentos na educação brasileira, demonstrando um 

descompasso entre o currículo oficial e o desejo de boa parte do grupo de jovens que 

abandonaram a escola, como bem observa a coordenadora do Programa de Educação da 

UNICEF no Brasil, Maria de Salete Silva (apud AGÊNCIA BRASIL, 2013). Para ela há uma 

“desvinculação da escola com o projeto de vida do estudante”, ou seja, a escola ao vincular-se 

apenas ao mercado de trabalho e/ou aos vestibulares e à universidade, acaba apagando questões 

prementes ao universo destes jovens que compõem os índices de evasão escolar, um claro 

descompasso entre o que é ensinado e a realidade deles. 

A coordenadora da UNICEF ainda observa que “as instituições de ensino devem trabalhar 

para a construção da história de vida”, ou como observam Veiga-Neto & Lopes (2010), é 

preciso pensar de outros modos a educação e o momento contemporâneo, em busca de “novas 

formas de cada um se relacionar consigo mesmo e com os outros, bem como criar novas 

estratégias políticas para a educação” (VEIGA-NETO & LOPES, p. 148). 

A emergência desses discursos pela máquina estatal-burocrática, atravessados por 

relações de poder e de conduções biopolíticas, coloca em questão quem esses alunos são e que 

se quer que esses alunos sejam. Esses alunos representam os repetentes, os que têm problemas 

de alfabetização no Ensino Fundamental, a gravidez precoce, o tráfico e o crime, os que aspiram 

o ensino técnico e o mercado de trabalho. 

Porém a mesma máquina, ao refletir sobre o que se quer que esse aluno seja, não consegue 

expandir suas ações para além de um currículo e políticas públicas que, pelos números 

apresentados, não vão de encontro com o ensejo desses alunos. Tanto a Resolução 42, como o 
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projeto do MEC, observam a necessidade de motivar e procurar por soluções que proporcionem 

a esses alunos atividades que atendam seus interesses, mas ambas instituições não sabem indicar 

quais são essas reais necessidades. Em nenhum momento conseguem observar que 

possivelmente o problema esteja nas suas escolhas e não das dos alunos. 

Na campanha publicitária da Fundação Roberto Marinho em parceria com a UNICEF, 

busca-se combater a evasão escolar pelo medo, pela impossibilidade de se viver e sonhar, de 

construir uma vida digna sem a presença no espaço escolar. Repete-se o mantra de uma escola 

de disciplinamento para a emancipação, maioridade e liberdade; disciplinamento para / da vida; 

de escola universal e universalizante, firmada no pacto entre Estado, Família e Mercado para a 

formação cidadã, liberdade e trabalho. Nem mesmo a escolha por uma música e personagens 

que se aproximem do capital cultural dos alunos, consegue movimentar os discursos que 

circulam pelo mundo escolar. 

O grande desafio para as políticas públicas educacionais é perceber as dobras dessa 

inquietude e o incômodo desses alunos que se encontram desencaixados, que confundem o 

olhar, as representações e os significados educacionais canônicos. Percebê-los exige o exercício 

da diferença; um devir; outros modos de ver/ver-se no mundo. Protagonismos outros, palavras 

outras, saberes outros, narrativas outras.  
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SARAU NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E OS 

DESDOBRAMENTOS DOS SENTIDOS DA LEITURA NA ESCOLA 

 

Karina Mayara Leite Vieira1 

 

“Minha leitura é poca, mais eu vô lê”. Com essa frase, Seo Almir2, aluno da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), deu início a sua participação no I Sarau Esquina da Rima. Retirou 

um papel do bolso, uma fotocópia de um poema retirado de um livro da biblioteca, que 

provavelmente eu mesma havia indicado a ele, e, microfone na mão, fez a leitura do texto escrito 

a seu modo: oralizando palavra a palavra, e, quando a voz esbarrava em termos pouco 

conhecidos, passava vagarosamente pelas sílabas. Em certo momento da leitura, chegou mesmo 

a solicitar a minha ajuda, que o observava com olhar de incentivo. Para Seo Almir e os presentes 

(alunos, professores, funcionários, familiares, poetas...) o sentido em si do texto lido ficou em 

segundo plano, cedendo espaço para os sentidos produzidos pela cena: um aluno de EJA, recém-

alfabetizado, enfrentando os percalços do ler e escrever com quase sessenta anos de idade, tem 

a coragem de dar a ver o que aprendeu dos mistérios da escrita.  

O sarau, palco do protagonismo de Seo Almir, vem acontecendo numa escola municipal 

de Campinas, como dito, no segmento EJA, desde 2015, com a frequência de um sarau por 

semestre. Porém, antes de adentrar a discussão que suscita a figura de Seo Almir e sua relação 

com a leitura, que ele revela nas aulas e nas noites de sarau, cabe uma breve apresentação da 

EJA onde o educando, que concluiu o ensino fundamental em julho deste ano, estudou, e onde 

eu, professora de Língua Portuguesa, leciono. Vale também um histórico sobre o projeto 

“Poesia e Sarau na EJA”. 

A EJA no município compõe-se por cerca de metade de adolescentes (dos 15 aos 19 anos), 

evadidos ou repetentes do ensino fundamental regular, e metade de adultos e idosos (a partir 

dos 20 anos), que interromperam os estudos principalmente devido a dificuldades 

socioeconômicas. As trajetórias escolares marcadas por descaminhos explicam em parte as 

relações pouco próximas que a maioria dos educandos mantém com o conhecimento escolar, 

principalmente com a escrita. “Eu não sei ler-escrever”/ “eu tenho muita dificuldade”/ “minha 

leitura é pouca”/ “eu troco as letras”, são frases que os educadores ouvem quando a proposta é 

leitura ou escrita de textos. Observada essa baixa autoestima dos alunos como falantes, leitores 

e produtores de língua/escrita, vinha se colocando a urgência de se pensar em estratégias para 

que eles passassem a construir novos sentidos para a sua relação com o ler e escrever. Assim 

foi se delineando um projeto de poesia e organização de saraus, inspirado nos saraus periféricos 

de São Paulo, Campinas e região. A ideia de sarau na periferia nasce em São Paulo, com a 

Cooperifa3, e dos eventos luxuosos que aconteciam no início do século vinte nas casas da elite 

paulistana guardam apenas o nome (sarau vem do latim ‘serum’, que significa tarde, período 

em que costumava acontecer as reuniões) (TENNINA, 2013). A primeira ação do projeto foi 

visitar saraus da região, onde sentíamos a poesia para além dos livros que tínhamos na biblioteca 

da escola, material que eu costumava utilizar nas aulas de leitura-literatura da EJA, acrescido 

dos títulos da literatura brasileira consagrada que eu levava da minha biblioteca pessoal. Saraus 

                                                           
1 Professora de Língua Portuguesa da rede municipal de ensino de Campinas-SP. Formada em Letras pela UNESP-

Assis-SP e mestra em Educação pela UNESP-Rio Claro-SP. E-mail: karina_letras@yahoo.com.br.  
2 Nome fictício. Seo: abreviação de senhor. 
3 Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa, é um projeto que ocorre desde 2001 na zona sul de São Paulo, 

idealizado pelo poeta Sérgio Vaz. Desse projeto, surgiu em um bar o sarau, que acontece todas as terças-feiras. 

Assim consta na descrição do Facebook do Cooperifaoficial: “A noite mais loka de SP. Duas horas de poesia, Bar 

do Zé Batidão. Rua Bartolomeu do Santos, 797. Jd Guarujá - Periferia – SP”. 

mailto:karina_letras@yahoo.com.br
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de periferia, como a Parada Poética (que acontece em Nova Odessa-SP, cidade vizinha a 

Campinas, idealizado pelo rapper Renan Inquérito4) e o Sarau da Dalva (que acontece em 

Campinas-SP, proposto pelo poeta Rafa Carvalho), embora abertos a qualquer linguagem 

artística, seja música, dança, teatro ou literatura, popular, erudita ou de massa, reservam um 

espaço especial para a literatura/poesia contemporânea e/ou periférica, com lançamento de 

livros de escritores e escritoras, poetas independentes. 

Conhecendo essa cena artística e os poetas que a frequentam, fui ampliando o meu 

entendimento sobre como organizar um sarau na escola, que costumava se restringir à ideia de 

leitura em voz alta de textos literários de autores canônicos, sem me ater muito aos sentidos de 

ler em voz alta. Animada pela descoberta dos saraus de periferia, propus aos educandos aulas 

de poesia para além da leitura como prática individual, silenciosa, de livros da biblioteca. 

Ouvimos músicas, recitei-lhes poemas, passei a variar mais o material de trabalho com títulos 

de poetas populares e/ou independentes como Patativa do Assaré, de poetas campineiros e 

cordelistas. Pela primeira vez, arrisquei a orientar oficinas de escrita de poemas aos alunos da 

EJA, aos mesmos que se queixavam ter dificuldades para ler e, principalmente (segundo eles), 

para escrever. Porém, imersa na vida corrida de professora, não tive tempo, de início, para ler 

algum aporte teórico ou mesmo pesquisar material didático que embasasse essas aulas de 

escuta, leitura e escrita de poemas: fui contando com a intuição, as reflexões que acumulei, 

como docente e pesquisadora, sobre ensinar a leitura e a escrita5, e (para a minha surpresa) com 

o gosto dos educandos pela poesia. Como este texto trata especificamente dos sentidos da leitura 

que surgem a partir dos saraus, não seria oportuno socializar o trabalho que temos realizado 

com escrita dentro do projeto de “Poesia e Sarau na EJA”, porém também tenho escrito e 

refletido sobre esse tema (VIEIRA, 2016). 

Aos poucos foi nascendo o Sarau Esquina da Rima, contando inicialmente com o apoio 

de Renan Inquérito, que esteve presente na primeira edição do sarau (abril de 2015) para 

partilhar a poesia que circula na Parada Poética. Desde então, o projeto tem recebido o apoio 

de outros poetas de Campinas e região como Rafa Carvalho6, Rafael Sallati7 e o cordelista 

Samuel de Monteiro8, já conta com três edições realizadas e um livreto, impresso e distribuído 

para a comunidade escolar, que reúne os poemas escritos pelos alunos9.  

Vale dizer que, neste primeiro sarau, restringi-me a orientar os alunos a fazerem 

minimamente uma leitura em voz alta dos seus textos, autorais ou selecionados. Essa prática, 

no entanto, não chegou a consistir em um trabalho que visava de fato a uma leitura expressiva, 

capaz de transmitir pela voz os sentidos do escrito com propositais entonações, gestos. Ocorre 

que a ampla maioria dos alunos, como o Seo Almir, não lê com a necessária fluência para 

partilhar uma transmissão vocal de um texto diante de uma plateia, ou seja, justificando-me, 

precisaria de tempo para um trabalho que resultasse em uma “leitura em voz alta” que se 

                                                           
4 Como rapper, Renan compõe o Grupo Inquérito, cujo último álbum se intitula Corpo e Alma. Como poeta, tem 

publicado os livros Poucas palavras e o recém-lançado Poesia para encher a laje, ambos pela Editora LiteraRUA. 
5 Na minha dissertação, trago reflexões sobre o ensino da escrita e a formação de escritores na escola. Disponível em: 

<http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/90133/vieira_kml_me_rcla.pdf?sequence=1>. Acesso em: 30, ago. 

2016. 
6 O poeta conta com uma página homônima no Facebook e um blog: <http://poetante.blogspot.com.br/>. Publicou 

recentemente o livro auto-mar pela Editora Patuá. 
7 O poeta publicou recentemente o livro 18 quilômetros: uma estrada de poesias, produção independente, que 

conta com uma página no Facebook. Desenvolve o projeto Quilômetro de poesia, que leva poesia para o Terminal 

Rodoviário do Tietê. 
8 Além de inúmeros títulos de cordel, o poeta popular tem um projeto que conta com uma página no Facebook: De 

repente produções culturais. 
9 Disponível para download em: <http://emefjoaoalvesdossantos.blogspot.com.br/2016/05/cordezine-novo-fanzine-da-

educacao-de.html>. Acesso em: 29, ago. 2016. 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/90133/vieira_kml_me_rcla.pdf?sequence=1
http://poetante.blogspot.com.br/
http://emefjoaoalvesdossantos.blogspot.com.br/2016/05/cordezine-novo-fanzine-da-educacao-de.html
http://emefjoaoalvesdossantos.blogspot.com.br/2016/05/cordezine-novo-fanzine-da-educacao-de.html
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assemelhasse menos a uma emissão vocal como sinônimo de decifração do texto e mais com a 

emissão vocal como sinônimo de “leitura expressiva” (BAJARD, 2014, p. 48). 

Apesar de não haver as condições ideais para todos os educandos chegarem à “leitura 

expressiva” do texto (alguns conseguiram chegar a expressar os sentidos do texto pela voz com 

o mínimo que foi dado – as visitas aos saraus e o breve trabalho em sala de aula), as práticas de 

leitura em voz alta que temos feito na EJA guardam grandes diferenças com as práticas de 

escolarização da leitura, que solicitam a vocalização do texto apenas para fins de avaliação ou 

consideram a leitura em voz alta como um mero processo para se chegar ao entendimento do 

texto, leitura, que, melhorada, transformar-se-ia em leitura silenciosa.  

Faltam as condições ideais, mas têm sobrado coragem e disposição para criar na escola 

um ambiente de convivência em torno da leitura, que temos construído com os saraus. Trabalhar 

com poesia e organizar saraus na EJA têm feito com que a leitura se desdobre em sentidos 

diferentes dos que se constroem quando se lê um livro dentro da biblioteca, um texto do livro 

didático ou um trecho para o professor ouvir: de atividade que se faz sozinho ou para o professor 

avaliar à vivência coletiva da palavra, da literatura, da poesia. Os alunos leitores parecem 

encontrar nos ouvintes algum sentido para ler: a comunicação do texto escrito. Em se tratando 

de alunos de EJA, esse sentido faz-se necessário para recuperar a autoestima dos alunos como 

leitores de sua língua materna. 

Há várias formas de se ensinar e aprender a leitura, mas colocar a literatura, a poesia e as 

práticas sociais da leitura como práticas do ler na escola não me parece apenas uma mera 

escolha pedagógica. Organizar um sarau não é apenas uma forma diversa de estudo da língua 

ou um momento para se praticar a leitura e partilhar a escrita. Mais que isso: a vivência coletiva 

da arte, da poesia é uma aposta política, entendendo política como visão de mundo, como aquilo 

que o professor intencionalmente vislumbra para a formação de seus alunos. E vislumbram-se 

aqui sujeitos que saibam ler, mas que também saibam partilhar o que aprendem; que aprendem 

a ler para facilitar a realização das atividades mais cotidianas como pegar um ônibus, tirar 

carteira de motorista, ler um contrato qualquer, mas também para ler um livro para uma criança, 

para encantar-se e encantar aos outros com o universo da literatura e da poesia. 

O relato da primeira apresentação de Seo Almir nos dá margem para esses e outros 

apontamentos sobre ler na escola, sobre a leitura na EJA. Ocorre que seria injusto de minha 

parte não dividir com o leitor deste texto o “melhor da festa”. Cumprida a tarefa de partilhar a 

sua “pôca leitura”, Seo Almir pediu licença e anunciou: “Agora eu vô fazê meu rep”. E começou 

a contar uns causos urbanos, que eram fechados com uns versos, em uma mistura de repente 

nordestino com rap paulistano. As narrativas e os versos eram contadas e cantados “de cor”. 

Eram ainda estórias autorais; uma delas, por exemplo, se passava na linha de ônibus que faz o 

percurso centro/bairro, o afamado “250” e resumia-se a narrativa de duas amigas conversando 

sobre suas vidas amorosas, enquanto ele, curioso, acompanhava a conversa. Não havia nos 

causos de Seo Almir resquícios de escrita: o que ele nos propunha era um mergulho no mar da 

oralidade. 

Apesar de, ao rememorar a minha prática, reconhecer os avanços que trabalhar com 

poesia e organizar com os alunos um sarau me proporcionaram para o trabalho com a leitura (e 

também com a escrita), confesso que Seo Almir e tantos outros alunos da EJA, me provocam a 

refletir, a pesquisar, a participar de discussões e a escrever sobre as relações entre oralidade, 

leitura e escrita na escola. A impressão que me causou a sua primeira participação foi a de como 

eu vinha colocando a oralidade em segundo plano: tanto que ele, ao pegar o microfone, se sentiu 

na obrigação de ler o texto escrito e somente depois, como se considerasse algo de menor 

importância, e pedindo licença para fazê-lo, contou estórias, dizendo o texto oral. 
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No sarau seguinte, Seo Almir quis trazer as duas netas. Elas leram um texto escrito e, 

assim como o avô havia feito no primeiro sarau, mostraram a beleza que é aprender a ler e ainda 

poder ter quem testemunhe esse processo. Depois das netas, Seo Almir soltou a voz no 

microfone contando e cantando seus causos. Dessa vez não tirou nada do bolso, apenas da 

memória puxou algumas de suas tantas estórias. Tendo eu aprendido a lição, expliquei a Seo 

Almir que ele não precisava ler poema nenhum de livro, que seus causos eram poesia, que nada 

deixavam a desejar para os textos escritos, deixasse para as netas a participação com a leitura, 

ele diria com a voz, os seus gestos e trejeitos de contador o que não está nos livros.  
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TRAJETÓRIAS DE LEITURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fabíola Silva de Oliveira Vilas Boas1 

 

Certo voo 

Cada pássaro sabe a rota do retorno.  

Cada pássaro sabe a rota de si.  

Cada pássaro, na rota, sabe-se pássaro. 

Damário Dacruz 

 

Entre o pessoal e o profissional: rotas e trajetórias na formação docente 

 

 No vasto campo denominado formação de professores têm crescido as pesquisas que 

incluem, além de aspectos ligados aos terrenos acadêmico e profissional, aqueles relacionados 

à dimensão pessoal da vida dos docentes. Por conta dessa articulação, estudos que focalizam 

histórias de vida pessoal e profissional (NÓVOA, 1992) e narrativas (auto)biográficas (JOSSO, 

2010) vêm incrementando o debate no campo da formação inicial de professores, ao defender 

um propósito fundamental: o de dar vez e voz ao futuro professor, dando-lhe a oportunidade de 

aprender, crescer e se desenvolver a partir de suas experiências pessoais e profissionais, ou, nas 

palavras de Dacruz (2008), dos tantos voos já alçados, e rotas-trajetórias por ele trilhadas.  

Este estudo2 se insere na perspectiva que se interessa pelas trajetórias de leitura que 

integram a experiência individual/pessoal e de início à docência dos graduandos do curso de 

Licenciatura em Letras Vernáculas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no 

município de Feira de Santana, Bahia. A investigação-formação, de caráter qualitativo, tem 

como objetivo geral analisar as histórias de leitura dos alunos que estão no último ano do curso, 

na perspectiva de elucidar como os processos de formação do professor leitor se constituem/se 

modelam nas experiências pessoais e acadêmicas.  

Desenvolvida no âmbito da disciplina Estágio Curricular Supervisionado, a pesquisa 

pretende, ainda, discutir os efeitos de sentido que se depreendem das narrativas 

(auto)biográficas que contam as trajetórias de leitura dos sujeitos da pesquisa e suas 

compreensões sobre mediação de leitura no período de início à docência e também 

problematizar as concepções e sentidos atribuídos, por esses professores de Língua Portuguesa 

em formação, às suas histórias de leitura e às práticas pedagógicas de leitura desenvolvidas e 

narradas por eles no decurso do estágio de regência. 

O interesse pelo tema surgiu das inúmeras inquietações oriundas de minha experiência 

como professora formadora na área de estágio supervisionado, um campo lastreado de 

significados e alcances no processo de formação docente. Nesse espaço-tempo de atuação, 

acompanhando as diversas pautas inerentes à área, sobretudo aquelas que refletem sobre a 

responsabilidade dos cursos de licenciatura no que diz respeito ao desempenho do futuro 

professor no exercício de sua profissão, uma delas mobilizou este estudo, qual seja a valorização 

das singularidades e percursos particulares que, somada aos saberes construídos ao longo da 

graduação, potencializa o processo de formação dos futuros professores de Língua Portuguesa.  

                                                           
1 Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, Bahia, Brasil. E-mail: fabiolasovb@gmail.com.  
2 Trata-se do recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), intitulada A formação do professor de 

Língua Portuguesa: das singularidades das histórias de leitura à constituição como professor- leitor. 
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Assim, os desencantos e acertos narrados pelos alunos sobre as práticas pedagógicas de 

leitura no início à docência, somadas às pistas que deixavam sobre suas próprias histórias de 

leitura impunham reflexões: por que os professores em formação pareciam não se sentir “à 

vontade”, aptos para mediar e formar leitores? Quem eram eles como leitores (suas trajetórias, 

histórias?). A ausência de mobilização/operacionalização, na experiência de estágio dos 

professores em formação, dos postulados teóricos sobre leitura elaborados durante o curso e de 

sua experiência leitora em contextos e circunstâncias pessoais e educacionais se delineava como 

um problema a ser investigado. 

Por esse motivo, os escritos acadêmicos e os relatos orais produzidos pelos alunos na 

disciplina, nos dois semestres finais do curso, mais do que instrumentos de avaliação, passaram 

a ser lidos como produções discursivas, narrativas que “reclamavam” sentidos. Desse modo, 

um princípio teórico-metodológico apoiado nas contribuições da Análise de Discurso é posto 

em evidência:  

  
Quando se lê, considera-se não apenas o que está dito, mas também o que está 

implícito: aquilo que não está dito e que também está significando. E o que 

não está dito pode ser de várias naturezas: o que não está dito, mas que, de 

certa forma, sustenta o que está dito; o que está suposto para que se entenda o 

que está dito; aquilo a que o que está dito se opõe; outras maneiras diferentes 

de se dizer o que se disse e que significa com nuances distintas etc. 

(ORLANDI, 2008, p. 11). 

 

A partir desse contexto surgiram as questões que se investiga na pesquisa: o que revelam 

as histórias de leitura dos alunos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas em processo 

inicial de formação docente e de que maneira elas implicam as práticas pedagógicas de leitura 

desenvolvidas e narradas por eles durante o estágio supervisionado? De que forma as 

experiências de leitura, vividas por esses professores em formação em tempos e espaços 

diversos de sua vida, se relacionam com a constituição desses sujeitos como professores 

leitores?  

 

Formação docente, (auto)biografia e leitura: tecendo sentidos 

 

Acordava ainda cedo no escuro,  

como se ouvisse o sol chegando  

atrás das beiradas da noite.  

E logo sentava-se ao tear. 

[...] Tecer era tudo o que fazia.  

Tecer era tudo o que queria fazer. 

Marina Colasanti 

 

Formação inicial de professores, narrativas (auto)biográficas como possibilidades de 

(auto)formação e leitura (concepções, trajetórias e histórias, mediação, constituição de 

professor leitor) se entrelaçam neste estudo para formar o tecido teórico que ancora a pesquisa, 

cuja preocupação reside, portanto, em conhecer as trajetórias de leitura dos professores em 

formação para compreender mais sobre a prática pedagógica deles.  

Estudos dessa natureza, que se voltam para materiais de caráter (auto)biográfico 

(narrativas de formação, escritas de si, relatos, narrativas (auto)biográficas etc.), adotam, além 

de uma reflexividade, aspectos e questões relativas à subjetividade e à importância de se ouvir 

a voz do professor para compreendê-lo pessoal e profissionalmente.  
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Importa reforçar que o fazer docente se faz por meio de conhecimentos que são adquiridos 

na própria prática profissional, não advindos exclusivamente da formação inicial, mas também 

de outras tantas situações e desafios vivenciados pelos professorem em formação ao longo da 

vida, o que exigirá dele a mobilização de saberes para as práticas pedagógicas que desenvolverá.  

É nesse sentido que concordamos com a ideia de que “o estilo de vida do professor dentro 

e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre os modelos de ensino 

e sobre a prática educativa” (NÓVOA, 1992, p. 72). Identificar esse sujeito enquanto portador 

de várias histórias de/na vida, de uma visão de mundo e de uma práxis que não pode ser 

entendida apenas no âmbito de conceitos teóricos constitui ponto fundamental do processo de 

formação, pois, como afirma Orlandi (2006, p. 9), “aquilo que se diz, uma vez dito, vira coisa 

no mundo: ganha espessura, faz história.”  

A importância atribuída à abordagem denominada (auto)biográfica delineia razões 

vinculadas à escolha desse campo para este estudo, que focaliza as histórias de leitura e as 

narrativas de formação como procedimento e prática de investigação-formação com grande 

fomento para a formação inicial de professores, no caso, os de Língua Portuguesa. 

A abordagem (auto)biográfica, portanto, explora como os indivíduos dão forma às suas 

experiências, como fazem significar as situações e os acontecimentos de sua existência. Operando 

na interface do individual e do social, seu espaço consiste “em perceber a relação singular que o 

indivíduo mantém, pela sua atividade biográfica, com o mundo histórico e social e em estudar as 

formas construídas que ele dá à sua experiência.” (DELORY-MOMBERGER, 2012). 

Alguns conceituados estudos no campo (auto)biográfico relacionam os processos de 

(auto)formação dos sujeitos às práticas de Leitura, o outro grande tecido teórico desta pesquisa, 

e, dessa maneira, dialogam fortemente com nossos anseios de professora-formadora: formar 

professores-leitores que formarão outros tantos sujeitos que por sua vida tenham a chance de 

“passar”. Silva (2009) é um dos que se preocupam com a tessitura leitura e formação do 

professor e problematiza bem a relação intrínseca entre esses dois eixos:  

 
O cerne do desenvolvimento da identidade de um professor é, sem dúvida, a 

leitura. Para ele, a leitura constitui, além de instrumento e/ou prática, uma 

“forma de ser e de existir”. Isto porque o seu compromisso fundamental, 

conforme a expectativa da sociedade, se volta para (re)produção do 

conhecimento e para a preparação educacional das novas gerações. Professor, 

sujeito que lê, e leitura, conduta profissional, são termos indicotomizáveis – 

um nó que não se pode nem deve desatar (SILVA, 2009, p. 23). 

 

Partindo dessa ancoragem, os sujeitos e o espaço empírico da investigação-formação são 

constituídos por quinze (15) alunos do curso de Licenciatura em Letras Vernáculas da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), matriculados regularmente nas disciplinas 

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (Estágio de observação) e Estágio 

Supervisionado de Língua Portuguesa (Estágio de regência), nos semestres letivos do ano 2016. 

A faixa etária varia entre 21 (vinte e um) e 44 (quarenta e quatro) anos. As fontes de entrada 

para coleta e produção de dados são a observação participante, grupos de discussão; entrevistas 

narrativas individuais e as escritas de si (cartas pedagógicas).  

Trazemos para análise duas narrativas produzidas por uma das alunas, a que mais se 

inquietou no momento em que a turma recebeu o convite para participar da pesquisa, ocasião 

na qual o tema, os objetivos e a relevância da investigação foram destacados e também o termo 

de consentimento livre e esclarecido foi lido. A aceitação foi geral, com poucas dúvidas, logo 

esclarecidas. Ela, porém, foi a única a trazer perguntas e anseios para o convite que lhe fora 

feito:  
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A sua pesquisa vai me ajudar a aprender a ensinar? Pergunto porque o curso, 

os professores ajudam mais a aprender a aprender, mas não a aprender a 

ensinar, isso que eu quero... 

[...] Eu estou com medo sabia, medo dessa pesquisa? Medo de descobrir que 

já vou me formar e que ainda não sei ser professora, que ainda não estou 

pronta. (PF 1) 

 

Na pesquisa, as narrativas são apresentadas seguidas da expressão PF (professor em 

formação) e um número (1 a 15), quantidade de alunos participantes. Recorremos a Pêcheux e 

Fuchs (1990) para discutir a compreensão de sujeito neste estudo e ressaltar que, uma vez o 

indivíduo interpelado em sujeito, o que se cria é uma espécie de efeito ideológico de evidências, 

como se houvesse uma relação de equivalência entre as palavras e o mundo e que faz o sujeito 

iludir-se e acreditar-se como senhor absoluto e consciente de seus dizeres.  

Nessa perspectiva de sujeito marcado ideologicamente, ou assujeitado, Pêcheux e Fuchs 

(1990) enumeram dois tipos de esquecimento no discurso: o ideológico, aquele em que o sujeito 

é afetado pela ilusão de ser a origem de seu dizer, como se as palavras significassem apenas 

aquilo que se quer e como se surgissem naquele momento em que são proferidas; e aquele da 

ordem da enunciação, em que o sujeito pensa ter a consciência e o controle sobre o que diz, o 

que o faz supor, também, que existe uma relação unívoca entre o que se diz e a realidade.  

Ao observar as narrativas produzidas pelos professores em formação, consideramos que, 

como organizadores da enunciação, eles passam de um espaço empírico (indivíduos) para um 

espaço discursivo (sujeito) e, ao fazê-lo, incorporam posições-sujeito que se entrecruzam e 

representam seus percursos de formação.  

No caso do recorte discursivo de PF 1, os medos sobre ser professor, sobre estar pronto 

para sê-lo, sobre aprender a ensinar se materializam nas palavras de um sujeito que revela sua 

insegurança e descontentamento com os conhecimentos acadêmicos construídos ao longo do 

curso. É possível apreender esse aluno numa posição-sujeito que anseia conhecer e vivenciar 

em mais esta experiência acadêmica – ser sujeito de uma pesquisa – aprendizagens que 

problematizem as relações entre os saberes teóricos e os saberes praticados na profissão, nunca 

prontos, mas em permanente construção.  

Durante sua entrevista narrativa, refletindo sobre sua história de leitura e pessoas que 

influenciaram sua trajetória leitora, PF 1 diz:  

  
Depois de um tempo lembro que passei a gostar de Graciliano Ramos e por 

essa época fui me apaixonando pela leitura. Então, foi um momento que me 

marcou [referindo-se ao ensino médio], porque comecei a gostar muito de 

literatura a partir daí. [...] Assim... eu lia, mas muito superficial, a escola nunca 

tinha despertado em mim o gosto de ler, quem despertou mesmo foi essa 

minha colega. Hoje eu consigo perceber que por causa dela é que eu passei a 

ler (PF 1). 

  

A segunda narrativa de PF 1 nos remete a uma discussão feita por Petit (2009), em Os 

jovens e a leitura, quando afirma que leitura tem o poder de despertar em nós regiões que 

estavam até então adormecidas. Segundo a autora, “tal como o belo príncipe do conto de fadas, 

o autor inclina-se sobre nós, toca-nos de leve com suas palavras e, de quando em quando, uma 

lembrança escondida se manifesta, uma sensação ou um sentimento que não saberíamos 

explicar revela-se com uma nitidez surpreendente.” (PETIT, 2009, p. 07).  

As primeiras pistas das rotas-trajetórias de leitura que compõem a história da futura 

professora de Língua Portuguesa começam a se desvelar e já é interessante notar os indícios de 
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autorreconhecimento como sujeito leitor, formado aí um tanto pela influência de uma colega de 

classe do ensino médio, fato antes desacreditado pela futura professora e outros tantos que 

esperam ser tecidos pelos fios de sua memória.  
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OS GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL I: (IM)POSSIBILIDADES E SABERES DOCENTES  

 

Juliana Cássia de Souza Yamaguti1 

Filomena Elaine Paiva Assolini2 

 

Vivemos nossas próprias vidas através de textos. (...) 

Qualquer que seja sua forma ou o meio pelo qual nos 

cheguem, essas histórias nos formaram a todos nós.  

Jerome Bruner 

  

A temática dos gêneros discursivos (GD) recebeu grande visibilidade na área da educação, 

principalmente após a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1998. A 

publicação do documento orientou a implantação de políticas curriculares que instauraram, na 

época, mudança de paradigma no ensino de língua portuguesa no Brasil, tanto no que diz respeito 

aos objetivos do ensino quanto em relação às estratégias e conteúdos; ainda hoje, a proposta é muito 

discutida, principalmente por ter se consolidado enquanto um paradigma hegemônico no ensino de 

Língua Portuguesa no Brasil, conforme enfatiza Marinho (2001).  

Essa hegemonia paradigmática se materializou – e até hoje se faz presente – nos diferentes 

discursos que circulam nas escolas e que preconizam que o trabalho pedagógico, envolvendo o 

ensino da Língua Portuguesa, “deve” ser feito partindo dos GD e, tomando-os como referência 

primeira, os professores devem desenvolver todos os demais conteúdos: gramática, ortografia, 

produção textual, entre outros.  

Bakhtin (1997) associa os GD a todas as esferas das atividades humanas que se 

relacionem à utilização da língua. Um enunciado tem determinadas características que, graças 

à sua série de utilizações, tornam-se relativamente estáveis; conforme tais características vão 

sendo repetidas, passam a caracterizar um determinado GD. E já que a variedade da atividade 

humana é inesgotável, a riqueza e a variedade de GD são infinitas. 

Desde muito antes de iniciarem sua vida escolar, as crianças já conhecem inúmeros GD, e 

produzem textos (oralmente) adequados às determinações específicas de cada um deles. Isso ocorre 

porque, enquanto fala, o sujeito circula entre diversos GD sem perceber. Moldamos nossa fala 

segundo as características necessárias num dado momento – às vezes, de forma mais padronizada 

e estereotipada, às vezes mais maleável, mais plástica e criativa. A comunicação verbal, tal como a 

escrita, dispõe de inúmeros GD, alguns mais formais, outros mais suscetíveis à criatividade e o 

acesso a grande parte desses gêneros nos é dado quase tal como a língua materna que antes mesmo 

que estudemos a gramática, já dominamos de alguma maneira (BAKHTIN, 1997).  

Essa língua materna é o lugar de constituição do sujeito, já que é partir dela e na relação 

com a própria língua que o mundo lhe é apresentado, que ele se constitui e se identifica, 

enquanto parte de um grupo, de uma sociedade, tornando-se espaço de subjetividade e de 

memória. Propomo-nos, neste trabalho, olhar para o ensino de língua a partir dessa premissa e, 

nesse sentido, conceber os GD como um recurso possível, como ferramenta para a inscrição do 

sujeito em determinadas práticas discursivas. 

As práticas discursivas representam diferentes articulações possíveis entre os dizeres, de 

maneira a estabelecer significações e ressignificações no processo de produção dos sentidos. 

                                                           
1 Mestra em Ciências – Programa de Pós-Graduação em Educação da FFCLRP/ USP, Ribeirão Preto-SP. E-mail: 

jcassias@hotmail.com. 
2 Doutora em Psicologia. Docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da FFCLRP/ USP, Ribeirão Preto-

SP. E-mail: elainefdoc@ffclrp.usp.br. 
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Podemos nos referir a inúmeras atividades discursivas praticadas pelo homem, envolvendo o 

discurso enquanto linguagem em movimento, ou a um universo específico – como no caso deste 

estudo, em que nossos olhares voltam-se às práticas discursivas escolares. Foucault (1987) 

define as práticas discursivas como imanentemente caracterizadas pelo discurso, por meio de 

conjuntos de regras determinadas conforme sua própria especificidade; mais ainda, um “(...) 

lugar onde se forma e deforma, onde aparece e se apaga uma pluralidade emaranhada – ao 

mesmo tempo suposta e lacunar – de objetos”(p. 55). 

As práticas pedagógicas são entendidas, a partir do ponto de vista de Gimeno Sacristán 

(1999), como o conjunto de ações docentes desenvolvidas em sala de aula. Essas ações 

representam “(...) o produto final a partir do qual os profissionais adquirem o conhecimento 

prático que eles poderão aperfeiçoar” (p. 73), o que nos conduz à indiscutível relação entre a 

teoria e a prática na educação. É a prática pedagógica que oferece elementos para o 

desenvolvimento das teorias educacionais, na mesma medida em que são os conhecimentos 

teóricos que possibilitam a intencionalidade e a reflexão sobre as práticas educativas.  

Para concretizar nosso estudo, fundamentamo-nos nos princípios teórico-metodológicos 

da Análise do Discurso de matriz francesa (AD) que é definida por Orlandi (1996) como 

“(...)uma desdisciplina, que vai colocar questões linguísticas no campo de sua constituição, 

interpelando-a pela historicidade que ela apaga” (p. 25), ao mesmo tempo em que propõe 

questionamentos fundamentais às ciências sociais, acerca da transparência da linguagem sobre 

a qual elas se assentam. 

Constituindo uma temática relacionada a todas as atividades humanas, sem dúvida, a 

questão dos GD é extremamente importante, do ponto de vista escolar. Analisar os dizeres dos 

sujeitos-professores do Ensino Fundamental I, sobretudo suas concepções e práticas 

pedagógicas escolares, se revela uma atividade de grande importância, pois essa problemática 

(à qual nos dedicamos em nossa dissertação de mestrado3) fundamenta os documentos oficiais 

nos quais se baseiam os docentes para o desenvolvimento de seus fazeres pedagógicos e 

didáticos em sala de aula, no que se refere ao ensino de Língua Portuguesa no Brasil. 

O corpus da pesquisa foi constituído por entrevistas semiestruturadas, realizadas com seis 

diferentes docentes da rede pública municipal, de uma cidade localizada no interior do Estado 

de São Paulo. As entrevistas foram gravadas em arquivos de áudio e, posteriormente, transcritas 

integralmente; buscamos respeitar, tanto quanto possível, durante a transcrição, o ritmo das 

falas, as pausas, os silêncios e outros aspectos significativos para a AD. A partir do amplo 

espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1997), constituído pela transcrição integral dos arquivos 

de áudio de todas as entrevistas, foram realizados recortes – definidos como fragmentos 

correlacionados entre linguagem e situação (ORLANDI, 2012). 

Nossas análises permitem destacar, entre outros pontos, que os GD são concebidos pela 

escola como critérios de classificação de diferentes textos, como categorias estanques e imutáveis 

– desconsiderando o pressuposto básico da teoria dos gêneros de Bakhtin, que pressupõe a 

“relativa” estabilidade dos gêneros. Embora nos documentos oficiais e planos de ensino, o discurso 

presente faça referência inclusive à teoria bakhtiniana, a prática pedagógica e o discurso dos 

professores evidenciam que a compreensão vigente muito próxima de uma concepção 

classificatória. Destacamos, aqui, indícios de que os saberes docentes4 suscitados pelos sujeitos-

                                                           
3 YAMAGUTI, J. C. S. Discursos sobre os gêneros discursivos: análise dos dizeres de sujeitos-professores do Ensino 

Fundamental I. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59140/tde-16062016-110833/pt-br.php>. 
4 Os saberes docentes envolvem a experiência docente, o conhecimento e os saberes pedagógicos, específicos em 

relação aos conteúdos escolares. São definidos, de acordo com Tardif (2002), como “um saber plural, formado 

pelo amálgama, mais ou menos coerente, dos saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experiências” (p. 36). 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59140/tde-16062016-110833/pt-br.php
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professores, a respeito dos GD, não são ainda suficientes para que os mesmos possam desenvolver 

uma prática pedagógica que lhes permita contribuir para que os estudantes se tornem capazes de se 

inscreverem, de maneira autônoma, nos mais diversos gêneros discursivos, compreendendo-os 

enquanto recursos de empoderamento social. Mais ainda, os discursos cristalizados sobre os GD 

favorecem a manutenção de sentidos naturalizados ideologicamente e que apregoam que “todos os 

professores” trabalham/sabem trabalhar a partir dos gêneros discursivos – quando não o sabem, a 

consulta a manuais que acompanham os livros didáticos é considerada suficiente para tornar o 

docente apto e seguro na realização desse tipo de prática. 

A partir das discussões estabelecidas, percebemos que os docentes entrevistados buscam 

referências em seu interdiscurso, na tentativa de construir definições teóricas satisfatórias sobre 

o conceito de gêneros discursivos; na tentativa de desenvolver práticas pedagógicas 

significativas com os estudantes, os docentes mobilizam saberes adquiridos por meio da prática 

pedagógica – e que compõem o arcabouço dos saberes necessários à atividade educativa, 

segundo proposto por Tardif (2002). 

Contudo, diante da formação inicial fragmentada e compartimentada (PIMENTA, 2012) e 

das dificuldades encontradas nos cursos de formação continuada os professores que atuam nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental I dispõem de pouco conhecimento a respeito das dimensões 

múltiplas que compõem a língua e a linguagem. Entendemos que ensinar uma língua é mais que 

fazer com que os estudantes alcancem a fluência leitura, escrita e produção textual. Ensinar uma 

língua envolve fazer com que os estudantes percebam que é nesse espaço, o da língua, que eles 

podem (ao menos deveriam poder) se significar, se expressar e se constituir. Implica fazer com que 

esses sujeitos compreendam as condições de produção da língua em suas diferentes modalidades e 

formas de uso, para que se identifiquem, enquanto produtores de sentidos, capazes de produzir o 

novo – e não se vejam apenas como sujeitos reprodutores de sentidos. 

E pensar na necessidade de formar sujeitos capazes de atuar sobre a língua nos conduz 

diretamente à noção de discurso proposta pela AD, e à proposta bakhtiniana do estudo dos GD. 

Implica compreender o processo do ensino de línguas como um processo de constituição de sujeitos 

linguísticos, que atuam na e sobre a língua, e a língua como o lugar em que as relações sociais, das 

mais diversas ordens, se materializam. Assim, percebemos a necessidade de desenvolver práticas 

pedagógicas que possibilitem, aos sujeitos-estudantes, a inscrição em formações discursivas 

diferentes daquelas em que eles já se encontram inscritos, para que, a partir daí, sejam instigados a 

reconhecer, identificar-se e, então, utilizarem-se de determinados GD. 

Compreender o processo de produção dos sentidos oportuniza ao sujeito-professor um olhar 

novo para a sala de aula: permite-lhe olhá-la como um ambiente em que há, não alunos para 

aprenderem a produzir textos, para “aprenderem” a língua que falam desde que nasceram e antes 

de iniciarem sua trajetória escolar, mas, sim, como um ambiente de produção de discursos, de 

materialização constante da “língua viva”, em que há inúmeras tomadas de posição e em que pode 

ocorrer – mais do que a prática da produção de textos, de acordo com as características 

correspondentes a determinados gêneros discursivos – a prática de textualização, em que os efeitos 

de sentido produzidos se entrelaçam, conforme concebido por Gallo (2008).  

Notamos, aí, um espaço possível para a atuação dos professores de língua portuguesa nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental I: acreditamos que os conhecimentos teóricos da AD podem 

contribuir de maneira significativa na construção de seus saberes da docência, sobretudo porque 

proporcionam ao professor a oportunidade de ocupar diferentes posições ao longo de suas 

atividades docentes. A partir da consciência das limitações, imposições e contrariedades do 

Discurso Pedagógico Escolar, é possível que o professor tenha maior engajamento para que o 

discurso polêmico seja instaurado em sala de aula – já que, em concordância com Pacífico (2002), 

é ele quem deve permitir ao aluno ocupar um lugar diferente do de ouvinte em suas aulas. É ao 
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sujeito-professor que cabe a determinação de permitir, ao sujeito-aluno “olhar o objeto discursivo 

e questionar, discutir, construir os sentidos acerca ‘disto’” (PACÍFICO, 2002, p. 50). 

E fica, mais uma vez, muito claro que a palavra, especialmente a escrita, além de ser um 

instrumento de desenvolvimento social, cognitivo e cultural, torna-se um instrumento de 

dominação e poder, e seu domínio determina a participação ou exclusão do indivíduo nas 

relações sociais, e a ocupação de determinados lugares discursivos. Assim, o aluno só tem 

acesso ao conhecimento legitimado pela escola, e que lhe é transmitido pelo professor.  

Os GD representam um recurso possível, uma ferramenta para a inscrição do sujeito em 

determinadas práticas discursivas. Entretanto, destacamos que é substancial que os professores 

se apropriem do conceito ao longo de seu processo de formação inicial; percebemos a 

necessidade de levar aos professores a compreensão mais ampla da língua enquanto língua viva, 

porosa e prenhe de sentidos – e, consequentemente, de um ensino de língua que não pode ser 

articulado de maneira diferente, senão por meio de práticas discursivas.  

Nesse sentido, investigar os gêneros discursivos e reconhecê-los enquanto aspecto 

fundamental da linguagem faz-se importante, sobretudo a fim de se obter embasamento teórico 

para lidar com novos conceitos. Além disso, acreditamos que tal embasamento viabiliza a 

promoção de discussões a respeito da importância de práticas adequadas à necessidade de 

constituição dos sujeitos-estudantes, enquanto sujeitos leitores e sujeitos produtores de textos. 

Entendemos os gêneros discursivos, como Rojo (2015), como uma entidade de vida, dinâmica 

e encantadora no âmbito das relações humanas. 

 

Referências 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.  

 

BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. 

 

GALLO, S. L. Como o texto se produz: uma perspectiva discursiva. Blumenau: Nova Letra: 2008. 

 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes, 1997. 

 

MARINHO, M. A oficialização de novas concepções para o ensino de Português no Brasil. 

Tese de Doutorado. UNICAMP: Campinas, 2001. 

 

ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 1999. 

 

______. Discurso e leitura. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

PACÍFICO, S. M. R. Argumentação e autoria: o silenciamento do dizer. Tese de Doutorado. 

FFCLRP. Ribeirão Preto: 2002. 

 

PIMENTA, S. G. Saberes pedagógicos e atividade docente. São Paulo: Cortez, 2012.  

 

ROJO, R. H. R. Hipermodalidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo: 

Parábola, 2015. 



OS GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL I... 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1571-1575, SET.DEZ.2016 1575 

SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação de professores. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 



 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1576-1580, SET.DEZ.2016 1576 

ANÁLISE DA ESCRITA DE CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE 

APRENDIZAGEM 

    

Aline Gasparini Zacharias1 

Andréia Osti2 

 

Ler e escrever tornaram-se habilidades imprescindíveis para a vida na sociedade 

contemporânea, contudo, há um crescente número de alunos, que apesar de estarem matriculados 

no ensino regular e frequentarem a escola, não conseguem ser alfabetizados, ou quando 

alfabetizados apresentam grandes defasagens em sua produção escrita, bem como dificuldades 

relacionadas a leitura. Diante dessa situação surge um paradoxo, ao mesmo tempo em que ler e 

escrever tornam-se habilidades essenciais não só para vida em sociedade, mas também para o 

desenvolvimento pleno de todo e qualquer indivíduo, após anos de escolarização, alguns alunos 

ainda saem da escola sem tais habilidades.  

Apesar de haver políticas públicas voltadas especificamente para a alfabetização, como o 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que através da Lei nº 12.801, de 24 de abril 

de 2013, estabelece que aos oito anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental da 

educação básica pública, os alunos devem estar alfabetizados (BRASIL, 2013). Ainda assim é 

evidente o considerável contingente de crianças ou adolescentes que permanecem nas salas de 

aula sem aprender a ler e escrever, dados esses apresentados pelo Censo e em documentos 

oficiais.  

Nesse contexto, um fator que merece destaque sobre o processo de aprendizagem da 

escrita são as intituladas dificuldades de aprendizagem (DA). Diversos estudos (OSTI, 2010; 

OSTI; BRENELLI 2013; SMITH; STRICK, 2007) atestam a importância da compreensão 

sobre as dificuldades de aprendizagem, visto que somente por meio do estudo e compreensão 

desse fenômeno será possível a elaboração de recursos que facilitem, bem como motivem a 

aprendizagem escolar no contexto da construção e consolidação da escrita. 

As causas dessas dificuldades podem ser diversas e variadas, segundo Osti (2012) as 

dificuldades de aprendizagem são multideterminadas, ou seja, envolvem uma associação de 

causas. Estas podem estar relacionadas a aspectos educacionais, como currículos inadequados, 

sistema de avaliação falho, metodologia de ensino, relação professor-aluno, material didático 

inadequado, e salas de aulas com grande quantidade de alunos, e, a fatores biológicos, que 

segundo Smith e Strick (2007) podem ser divididos em quatro categorias: lesão cerebral, erros 

no desenvolvimento cerebral, desequilíbrios neuroquímicos e hereditariedade. Além disso, há 

também aspectos sociais e ambientais, estendendo-se até mesmo a falta de interação entre a 

família e a criança, e aspectos psicológicos. 

Nesse mesmo sentido Zorzi (2009) afirma que as razões pelas quais alguns alunos não 

são alfabetizados, possuem um caráter heterogêneo. Todavia é evidente que para grande parte 

dessas crianças “[...] não se cria, dentro da escola, uma alternativa ou abordagem que leve à 

superação das dificuldades que aparecem” (ZORZI, 2009, p. 163). 

Diante dessa realidade, este trabalho, que diz respeito a um recorte de uma pesquisa 

maior, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq desde 2014, objetiva compreender o que caracteriza uma dificuldade de aprendizagem 

na escrita, por meio da análise das dificuldades de aprendizagem apresentadas por alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental.  
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Desenvolvimento da pesquisa 

 

Para que este estudo fosse possível a pesquisa baseou-se na metodologia qualitativa, e o 

desenvolvimento do trabalho pautou-se em uma pesquisa documental, na qual houve a 

investigação da produção escrita de um grupo de estudantes do Ensino Fundamental de escolas 

públicas do município de Rio Claro, interior de São Paulo, com idades entre 10 e 11 anos. Os 

objetivos centraram-se em identificar as dificuldades específicas nessa escrita, assim como suas 

características, buscando compreender teoricamente e na prática, o que configura essa 

dificuldade de aprendizagem. Participaram da pesquisa 50 alunos, sendo 23 meninas e 27 

meninos. Esse grupo de crianças é composto em sua maioria por participantes do projeto de 

extensão intitulado “Formação de Professores para o Atendimento Educacional Especializado 

a Alunos com Dificuldade de Aprendizagem”, realizado na Unesp desde o ano de 2013. 

Para a investigação da escrita dos estudantes, a pesquisa pautou-se nos estudos de Sisto 

(2001), sendo que o instrumento utilizado na coleta de dados consiste na Avaliação de 

Dificuldades na Aprendizagem da Escrita (ADAPE). Esse instrumento caracteriza-se por um 

ditado composto por 114 palavras, sendo que 60 delas apresentam algum tipo de dificuldade, e 

54 não apresentam nenhum tipo de dificuldade. Essas dificuldades dizem respeito a dígrafos, 

encontro consonantal, dentre outras. 

Metodologicamente, após a investigação da produção escrita do grupo participante, foi 

realizada a análise individual de cada texto, seguida da contagem dos erros mais encontrados, 

visando realizar um levantamento do nível geral de escrita desses estudantes. 

 

Dificuldade de aprendizagem na escrita: implicações pedagógicas 

 

Os resultados evidenciam que quase em sua totalidade os alunos apresentam sérias 

dificuldades quanto à grafia de palavras em que há encontro consonantal, sílabas complexas e 

dígrafos.  

Tendo em vista explicitar esses resultados, enfatizaremos alguns aspectos que 

apresentaram maiores incidências. Houve grande quantidade de erros ortográficos, sendo que a 

maioria deles diz respeito a trocas entre o J e CH (choelho/joelho), entre o CH por J 

(jacara/chácara), o L pelo U (difíciu/ difícil), e o D pelo T (darde/ tarde). Houve também 

alterações caracterizadas por aglutinação (junção) ou segmentação (separação) não 

convencional de palavras (em graçado, donavanda), omissões de letras nas palavras 

(crinça/crianças, bicar/brincar) ou omissões de palavras nas frases, alterações decorrentes da 

confusão entre as terminações am e ao (comeram/comerão), inserção de palavras que não 

constam no ditado ou acréscimo de letras diferentes na palavra (visionho/vizinho, 

campuo/campo), não uso de letra maiúscula no início da frase e em nomes próprios, e não 

utilização do plural na sentença.  

Mediante o exposto e segundo a Base Nacional Comum Curricular (2016), a apropriação 

do sistema de escrita alfabética e o aprendizado de algumas normas ortográficas devem ter 

início nos três primeiros anos do Ensino Fundamental. De modo que  

 
[...] ao final do bloco pedagógico de três anos [...], espera-se que os/as 

estudantes dominem o sistema de escrita alfabética, aprendam a segmentar 

palavras em frases, usem pontuação em textos, aprendam algumas normas 

ortográficas que dizem respeito às relações diretas entre fonema e grafema e 

regras textuais. Nos 4º e 5º anos os/as estudantes precisam consolidar essas 

aprendizagens, ampliando essas possibilidades (BRASIL, 2016, p. 187). 

 



ANÁLISE DA ESCRITA DE CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

 

 LINHA MESTRA, N.30, P.1576-1580, SET.DEZ.2016 1578 

Assim, os estudantes devem ter possibilidades de perceber de que forma a língua se 

estrutura, e atende a múltiplas intenções e propósitos de acordo com o contexto empregado, 

demonstrando uma atitude criativa e de reflexão. Também se destaca nesse documento que 

aliado a situações de escrita, leitura e oralidade, deve-se haver objetivos que enfatizem os 

conhecimentos a respeito das normas que regem a Língua Portuguesa, como conhecimentos 

gramaticais, e, conhecimentos sobre a norma padrão e algumas de suas convenções (BRASIL, 

2016). 

 Diante desse panorama, torna-se evidente que a realidade a qual tivemos contato se 

destoa desses objetivos, visto que é possível notar que mesmo após o período de alfabetização 

muitos estudantes ainda apresentam dificuldades relacionadas ao sistema de escrita alfabética, 

e a própria construção da escrita. É claro que os erros fazem parte de todo o processo de 

aprendizagem, pois segundo Zorzi (2009), é através deles que as crianças testam hipóteses que 

as auxiliam na construção de conhecimentos mais aprofundados sobre a escrita. Contudo, os 

erros que evidenciamos através de nosso estudo se apresentam de forma intensa, com uma 

grande diversidade e frequência nas alterações. 

Nesse sentido, Sisto (2001, p. 207) compreende que:  

 
[...] uma questão que não tem sido levada muito em consideração é a formação 

de automatismo ou hábito em razão da repetição do erro, que quanto mais 

automática vai ficando a forma de escrita errada, mais inconsciente vai se 

tornando o processo e, consequentemente, mais difícil fica de corrigi-lo.  

 

Ou seja, esses estudantes apresentam erros que deveriam ser sanados no processo de 

alfabetização, perante esse fato o automatismo é algo a se pensar, visto que, após vários anos 

reproduzindo o mesmo erro, este se cristaliza, e o processo de reversão torna-se mais complicado. 

Para Sisto (2001, p. 207) "[...] no segundo ano de escolarização o automatismo não está tão 

profundo e é mais fácil a correção do erro mas, no terceiro ano, torna-se bem mais difícil corrigi-

lo”. Logo, nosso contexto é ainda mais preocupante, uma vez que os alunos são do 5º ano, e estão 

muitos próximos a uma fase de transição, que marca a entrada para as séries finais do Ensino 

Fundamental, com uma maior quantidade de disciplinas, assim como de professores. 

No condizente a investigação das produções escritas, 80,8% dos erros dizem respeito a 

duas categorias: acentuação e pontuação, e ortografia. Diante disso, partimos do pressuposto de 

que esses aspectos não devem ser ignorados pelo professor durante o processo de ensino da 

leitura e escrita, posto que os alunos são negligenciados quando não têm acesso ao 

conhecimento, e as oportunidades de aperfeiçoamento do mesmo. Se o aprender é um direito, 

esse direito implica também, para além do acesso a escola, na qualidade desse conhecimento 

que é ofertado. Assim sendo, emerge a necessidade de um olhar sensível para com essa situação. 

O olhar do professor e também da equipe pedagógica, visando propor situações e vivências 

educacionais que contribuam para a consolidação desse processo, e realmente auxiliem os 

alunos na superação de suas dificuldades, por meio de propostas pedagógicas que de fato 

atendam as suas necessidades. 

 

Considerações finais 

 

Considera-se que este estudo contribuiu para a caracterização das dificuldades de 

aprendizagem no concernente a escrita, por intermédio de um levantamento geral do nível dessa 

escrita, e dos principais erros evidenciados na produção textual de um grupo de estudantes do 

Ensino Fundamental. 
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Concluiu-se que as dificuldades centram-se, sobretudo, em aspectos relacionados a 

ortografia. Além disso, esta pesquisa proporcionou um maior entendimento das necessidades 

dos alunos que apresentam dificuldades em seu processo de escolarização, e evidenciou a 

emergência de subsídios teóricos e práticos que atendam às necessidades educacionais, tal como 

as especificidades desses indivíduos. 

Ademais, elucidamos a premência de uma real compreensão sobre o processo de ensino 

e aprendizagem da leitura e escrita, tornando-o objeto de reflexão e estudos no âmbito escolar, 

tendo em vista se alterar a atual realidade das escolas públicas brasileiras, que são conhecidas 

pela sua ineficácia e precariedade. A vida escolar necessariamente não precisa ser sinônimo de 

fracasso, frustação, medo e incompreensão. Isto posto, cabe a nós educadores (re)significar o 

processo de ensino e aprendizagem, no qual os conteúdos não são transmitidos aos alunos, mas 

sim construídos em conjunto, por meio de relações democráticas. 
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