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Resumo 

 

 

Pacheco, Patrícia da Silva. Alfabetização e Literatura Dialogismo e 
Estética na aquisição da Língua Escrita. Rio de Janeiro, 2003. 112p. 
Dissertação de Mestrado - Departamento de Educação, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

Este trabalho tem por objetivo estabelecer uma relação entre 

linguagem e literatura em situações de aquisição da língua escrita, nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental.   

Concebendo a linguagem, e mais especificamente a literatura, como 

elemento vivo e histórico fundamental na formação do sujeito, passo a 

questionar as formas e concepções de ensino da língua materna tendo em 

vista a existência de um ser leitor desde os anos iniciais da alfabetização. 

Que concepções de linguagem norteiam seus usos no Ensino Fundamenta

e, de acordo com tais concepções, que práticas se fazem da literatura 

nesse processo?   

Para confrontar estas duas questões, foi indispensável a inserção no 

campo de pesquisa em duas escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro 

(uma de Educação Infantil, outra de Ensino Fundamental) entre os meses 

de agosto e de dezembro de 2002. 

 
 

 

Palavras-chave 
Alfabetização, Literatura, Dialogismo, Estética 
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Resumo 

 

 

Pacheco, Patrícia da Silva. The Teaching of Reading and Writing and the 
Literature: dialogism and aesthetics in written language acquisition. Rio 
de Janeiro, 2003. 112p. MSc. Dissertation - Departamento de Educação, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 
 
 

This work aims at establishing a relationship between language and 

literature in situations of written language acquisition, in the first years of 

primary education. 

Conceiving language, and more specifically literature, as a living and 

historical element fundamental to the formation of the subject, I start 

questioning the ways and concepts of native language teaching, in view of 

the existence of a reading being since the initial years of the teaching of 

reading and writing. Which language concepts guide its teaching in 

primary school and, according to such concepts, which use is made of 

literature in this process? 

For the purpose of confronting these two questions, it was 

dispensable to select as field of research two schools of the Municipal 

Teaching System of Rio de Janeiro (a nursery school and a Junior school) 

from August to December 2002. 

 

 
 
 
Keywords:  

The teaching of reading and writing, Literature, Dialogism, Aesthetics. 
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O senhor é escritor, tem, como disse há pouco, obrigação 

de conhecer as palavras, portanto sabe que os adjetivos não nos 
servem de nada, se uma pessoa mata outra, por exemplo, seria 
melhor enunciá-lo assim, simplesmente, e confiar que o horror 
do ato, só por si fosse tão chocante que nos dispensasse de dizer 
que foi horrível, Quer dizer que temos palavras a mais, Quero 
dizer que temos sentimentos a menos, Ou, temo-los, mas 
deixamos de usar as palavras que expressam, e portanto 
perdemo-los, (...) Um escritor é como outra pessoa qualquer, não 
pode saber nem pode viver tudo, tem de perguntar e imaginar, 
Um dia talvez lhe conte como foi aquilo, poderá depois escrever 
um livro, Estou a escrevê-lo, Como, se está cego, Os cegos 
também podem escrever.(Saramago, 2001, p. 277) 
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1 
APRESENTAÇÃO 
 

Esta não é a primeira palavra 
E, tampouco, será a última... 

 

É possível que ao ler o título desse trabalho venha à mente um 

sentimento de enfado e até de descrédito: mais pesquisa sobre alfabetização... 

Tanto já foi dito, discutido, proposto... Será que há algo a falar de que ainda não 

se saiba? Os termos alfabetizar e alfabetização, inclusive, não vêm sendo 

questionados por sua suposta limitação semântica? O mais adequado, para os dias 

de hoje, não seria letrar, letramento? Entretanto, quando falo em aquisição da 

língua escrita, falo, sim, de um processo de alfabetização, que consiste na 

formação de um ser-leitor e um ser-produtor de textos levando em consideração 

seus aspectos mais amplos na vida íntima e social e suas dimensões estético-

polifônico-dialógica. Não consigo ver a alfabetização voltada apenas para a 

apreensão mecânica de um código, desvinculada de um uso efetivo e integral para 

a formação da consciência e a produção de sentidos. Creio não ser suficiente e 

nem necessário substituir o termo alfabetizar por qualquer outro para que ressoe a 

plenitude de sua significação e para que o processo de aquisição da língua escrita 

alcance o status que sempre deveria ter, independente de tempo, espaço e 

demandas sócio-econômicas. Mas que plenitude é essa, o que significa alfabetizar 

considerando as dimensões estético-polifônico-dialógica em sujeitos leitores e 

produtores de textos desde as séries iniciais do ensino fundamental? É disso que 

trata esse estudo, sem a menor pretensão de ser a primeira palavra no assunto e, 

tampouco, a última. Coerente com a concepção de linguagem que nos orienta a 

reflexão, estou ciente do seu caráter de incompletude e não pretendo fugir ao 

inacabamento, inerente a qualquer construção, no texto que vem a se desenhar. 

 

Desde o início, mesmo antes ou paralelamente à apropriação dos 

mecanismos de apreensão do código escrito, a criança pode se constituir, pode se 

formar como sujeito no processo. Enquanto aprende sobre a mecânica da leitura e 

da escrita, vai lendo e escrevendo significativa e esteticamente. Para isso, para que 

a criança se faça sujeito nessa aprendizagem, é necessário que ocupe o espaço de 
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protagonista nas ações, que se depare com as diferenças no debate de idéias, que 

tenha possibilidade de estabelecer diversas interações com as vozes presentes e 

com aquelas que deixaram suas marcas ao longo do tempo. É fundamental que a 

voz dessa criança se torne mais uma no emaranhado de tantas outras e seja 

respeitada e garantida como legítima, mesmo quando expressa num jogo de 

representações simbólicas, apreendendo o real de forma muito peculiar. Aqui, 

imaginação e realidade apresentam fronteiras tênues. A brincadeira, o jogo 

simbólico e a literatura são espaços privilegiados para incursões desconcertantes 

no cotidiano, e este só vale a pena ser vivido se constantemente avaliado e 

recriado. A ficção e o faz de conta se prestam a isso, permitem olhar o mundo fora 

de foco, fora do padrão de normalidade estereotipado e, assim, descobrir novas 

formas para vivê-lo. 

 

Falar de alfabetização é falar de vida, de conhecimento, de 

linguagem. A linguagem é fundamental para penetrar em qualquer área do 

conhecimento, que se elabora nela e por meio dela. A matemática, a química, a 

física e a biologia não são feitas apenas de números e fórmulas, precisam da 

linguagem verbal para se organizar e se estabelecer como ciência. Neste contexto, 

a literatura, também forma importante de produção de conhecimento, alcança um 

grau extremo de elaboração verbal, pois esse é o seu material e, ao mesmo tempo, 

seu estímulo para superar os próprios limites e ir além do que a linearidade 

lingüística pode oferecer. Por isso, linguagem e literatura são transdisciplinares, 

atravessam as demais áreas permitindo romper com qualquer configuração rígida, 

permitindo ousar, transgredir, produzir o novo. 

 

Em Seis Propostas para o Próximo Milênio, Ítalo Calvino 

manifesta sua preocupação com o que denomina de crise da linguagem na era 

moderna, e apresenta a literatura e cinco de suas qualidades (leveza, rapidez, 

exatidão, visibilidade, multiplicidade) como alternativas para superar essa 

condição. O autor evoca a experiência literária como o tempo que flui sem outro 

intento que o de deixar as idéias e sentimentos se sedimentarem, libertarem-se de 

toda impaciência e de toda contingência efêmera (2000, p. 45). A literatura é vista 

como possibilidade de resgatar a essência da linguagem – a sua capacidade de 

formação da consciência e da subjetividade de seres historicamente constituídos. 
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Ao afirmar que a linguagem é central na formação do sujeito está 

se referindo à formação de sua consciência numa interação que se estabelece em 

contato com o mundo social. Nessa relação, a linguagem é mediadora. Deixando 

de ser vista como um aglomerado mecânico de formas e idéias, nos traz e nos 

conduz para a produção cultural, artística, simbólica de um sujeito histórico 

criador de sentidos (Kramer, 1993, p. 92). 

 

Muitas questões sobre o tema foram lançadas ao longo do século 

passado e, principalmente, a partir da década de oitenta. Mas, diante disso, que 

avanços concretos foram alcançados? Ainda hoje não é possível afirmar que o 

objetivo primeiro das aulas de língua portuguesa tenha sido atingido. Dados 

oficiais revelam que grande parte da população brasileira não consegue dominar o 

pleno uso da língua escrita. É por isso que, apesar do grande número de estudos 

sobre alfabetização, outros mais ainda se fazem urgentes. Creio que discutindo, 

pesquisando problemas e possibilidades de superação, divulgando resultados, 

compartilhando práticas, conseguiremos iluminar um pouco mais o caminho na 

busca de alternativas. Quanto maior o problema, maior também a necessidade de 

exploração dos seus elementos; essa pesquisa é mais uma forma de agir nessa 

direção. 

 

Além de vários estudos acadêmicos, é possível identificar ações 

governamentais e não-governamentais (constantemente veiculadas pela mídia) 

direcionadas para formação de professores, distribuição de material didático e 

acesso à escola às populações excluídas. Não pretendo discutir a eficácia nem a 

qualidade dessas ações e, tampouco, seus desdobramentos particulares, esse não 

seria um objetivo a ser contemplado neste estudo, mas, nesse quadro, uma 

pergunta merece destaque: que concepção de ensino e de linguagem está sendo 

considerada nessas ações e, até mesmo, nos estudos acadêmicos voltados para a 

alfabetização? E qual seria o compromisso político que norteia seus interesses? Se 

torna suficiente propiciar competência técnica ao professor, assegurar escola e 

material didático às populações em geral, sem haver clara e definida uma 

concepção de ensino que atenda às reais necessidades de cidadania, que não anule 

sua dimensão subjetiva, criativa e humana?  
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Ao longo do texto, abordaremos estes tópicos trazendo, como 

diretriz, o diálogo realizado entre as realidades das salas de aula e as discussões 

teóricas que visam a iluminar a questão. No primeiro capítulo, trago um pouco da 

minha trajetória de aluna e professora, já marcada pelas preocupações com a 

linguagem e seus usos escolares, como forma de explicar o amor e o interesse pelo 

tema (interesse que só existe em função do amor). Paralelamente, traço os 

caminhos escolhidos para realizar a pesquisa e os parâmetros que fundamentaram 

essa escolha. 

 

No segundo capítulo, busco discutir as concepções teóricas que 

iluminaram a reflexão, alargando as perspectivas de análise na incursão no campo. 

Este capítulo divide-se em dois momentos complementares, trazendo o conceito 

alteritário de linguagem defendido por Mikhail Bakhtin, que, por sua vez lança as 

bases para compreender a especificidade da linguagem literária e suas formas de 

articulação na sociedade moderna, situando-a na esfera da arte, dentro de uma 

perspectiva da teoria crítica da cultura nas idéias de Walter Benjamin. 

 

O terceiro capítulo faz uma tessitura entre as vozes da 

pesquisadora, das professoras que a acolheram, das crianças das turmas 

observadas e dos teóricos e demais pesquisadores que colaboraram e ainda 

colaboram com a questão em foco. Nessa tessitura polifônica foi necessário 

selecionar o vasto material coletado, fazer alguns recortes e estabelecer três eixos 

de análise: a interdiscursividade nas ações de produção de conhecimento, o 

compromisso político explícito e oculto nas salas de aula das escolas públicas, a 

valorização da dimensão estético-literária em situações de aquisição da língua. 

Finalizando, lanço algumas questões, trago dúvidas e perplexidades diante do que 

foi apontado ao longo do texto. 

 

Além disso, não poderia perder de vista que este é um estudo sobre 

a linguagem e sobre a arte literária. Não haveria como deixar de lado a voz 

daqueles que fazem dessa matéria a sua marca no mundo. Como alijar a poesia, a 

palavra transposta para uma elaboração estética, num trabalho que versa sobre 

esses elementos? Assim, sem querer explicá-la, fundamentá-la, teorizá-la (por que 
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não precisa disso, seu significado está no seu próprio existir), trago a prosa de 

José Saramago, em Ensaio sobre a Cegueira, iniciando cada capítulo do texto. 

Elegi Saramago, e mais especificamente esta obra, por falar de seres que não se 

viam e nem viviam mais como seres: estavam cegos porque mortos ou, talvez, 

mortos porque cegos, se é que há diferença. Seres habituados à solidão, que 

experienciavam a atrofia dos sentidos, a incapacidade de enxergar, 

paradoxalmente, num mundo repleto de apelos visuais. São seres impossibilitados 

de usufruir os avanços da modernidade por terem sido acometidos de uma 

cegueira coletiva. De tanto se enxergar não se vê mais nada. Em tudo a obra se 

relaciona com a discussão aqui presente. Não estaríamos vivendo, justamente, 

uma espécie de cegueira, mudez, surdez... coletiva na vida frenética e impensada 

em nossos trabalhos, em nossas escolas, com nossas crianças, com a nossa 

linguagem...? 
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Não me acreditarás se eu te disser o que tenho diante de 

mim, todas as imagens da igreja estão com os olhos vendados, 
Que estranho, por que será, Como hei de eu saber, pode ter sido 
obra de algum desesperado da fé quando compreendeu que teria 
de cegar como os outros, pode ter sido o próprio sacerdote 
daqui, talvez tenha pensado justamente que uma vez que os cegos 
não poderiam ver as imagens, também as imagens deveriam 
deixar de ver os cegos, As imagens não vêem, Engano teu, as 
imagens vêem com os olhos que as vêem, só agora a cegueira é 
para todos, Tu continuas a ver, Cada vez irei vendo menos, 
mesmo que não perca a vista tornar-me-ei mais e mais cego cada 
dia porque não terei quem me veja. 

           (Saramago, 2001, p. 301 e 302) 
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2 
Caminhos percorridos... 
Caminhos a serem trilhados... 
 

Para realizar a pesquisa, foi necessário percorrer alguns caminhos 

nos quais busquei o aprofundamento na fundamentação teórica e uma intensa 

observação de campo em que tentei confrontar essas duas esferas: levantar 

questões, perceber o múltiplo e o ambíguo, ir além das aparências, desautomatizar 

o próprio olhar. Teoria e empiria foram vistas como dois textos em constante 

diálogo com o objetivo não de estabelecer regras fixas e concepções conclusivas 

na interpretação da realidade, mas sim como forma de encontrar mais pistas no 

que vem sendo discutido sobre a questão. 

 

Entretanto, antes de se dar, de fato, o envolvimento com a pesquisa 

stricto-sensu, há que se levar em conta a história de vida do professor-

pesquisador1. O texto que ora se apresenta não teve início em março de 2001 com 

o ingresso no curso de mestrado em educação na PUC – Rio. Na verdade, este 

texto é continuidade de outros inacabados que colaboraram para as reflexões que 

aqui vêm se esboçar. Essas reflexões têm conexão direta com minha história de 

vida: de aluna e professora-pesquisadora. Diante disso, creio ser fundamental 

recuperar, brevemente, parte dessa história, já que estaremos discorrendo, 

posteriormente, sobre outras tantas histórias as quais, junto com a minha, estarão 

ajudando a embasar essa discussão. 

 

Sempre tive uma relação muito próxima com a leitura. Desde 

pequena, em casa, mesmo antes de aprender a ler, tinha contato com textos 

literários, sendo a minha mãe (já que não se faziam, desde então, avós como 

antigamente) a contadora de história, narradora e intérprete de fábulas 

maravilhosas, seja na hora do almoço, do sono ou em qualquer outra 
                                                 
1 Evocando Graciliano Ramos, no primeiro capítulo de Memórias do Cárcere: Desgosta-
me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção, bem: fala um sujeito mais ou menos 
imaginário; fora daí é desagradável adotar o pronomezinho irritante, embora se façam 
malabarismos por evitá-lo. Também me incomoda a primeira pessoa. O pronomezinho 
irritante, sempre que possível, será excluído. Entretanto, em alguns momentos, será 
indispensável o seu uso, mas sem esquecer que esse EU, na verdade, é formado a partir da 
interação com o OUTRO, com muitos OUTROS, refletindo muito mais uma postura 
alteritária do que personalista. (Ver anexo I)  
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oportunidade. Me lembro, como se fosse ontem, das peripécias dos personagens 

dos contos da carochinha, dos contos de fadas e, principalmente, do Sítio do 

Picapau Amarelo. 

Aos seis anos, entrei para a classe de alfabetização. Lembro 

também dos exercícios e textos que eram oferecidos para a apreensão do código 

escrito e lembro mais nitidamente ainda da ausência de textos literários nesse 

processo. Praticamente durante todo o primeiro segmento do ensino fundamental 

não passou pelas minhas mãos, na escola ou em função dela, qualquer atividade 

que envolvesse livros literários. No começo eram as cartilhas: a Talita, o Beto, o 

Ivo, a Eva, a uva e uma infinidade de outros nomes e situações completamente 

desvinculados da realidade. Depois vieram os livros didáticos. Sempre os achei 

muito chatos. Muitas linhas para ler, outras tantas para preencher e, 

principalmente, muitas ordens para seguir. De preferência silenciosamente e 

sozinha. Em seguida, a correção no quadro e o sentimento de êxito ou fracasso 

diante das respostas certas ou erradas. Felizmente, em casa, eu tinha livros. Toda a 

coleção de Monteiro Lobato e muito mais. Além disso, tinha quem me 

incentivasse a ler. 

 

Após passar pelo 2º segmento do ensino fundamental sem 

experiências realmente agradáveis com a literatura, somente no curso de formação 

de professores passei a me interessar pela leitura literária no âmbito escolar. 

 

Na graduação, cursei a Faculdade de Letras e me dediquei 

basicamente ao estudo da literatura realizando atividades de extensão, monitoria e 

pesquisa voltadas para essa área. Vale ressaltar que essas atividades, mais do que 

as disciplinas que compunham o curso, foram fundamentais na minha formação 

de leitor e para uma mudança na forma de conceber o ensino da língua materna. 

Três anos antes de ingressar no Instituto de Letras da UERJ, iniciei minha vida 

profissional. Desde então, sempre me vi envolvida com questões de linguagem e 

leitura na escola pública. Por meio de estudos e de interações com colegas 

voltados para essa área, passei a adquirir novas formas de conceber o ensino da 

língua construindo um novo olhar sobre sua essência. É importante destacar que, 
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nesse percurso, a literatura sempre teve relevo nos meus questionamentos e 

sempre esteve em evidência na minha prática de sala de aula2.  

 

Partindo desse relato pessoal, pretendo evidenciar os desejos e as 

necessidades que motivaram a busca de compreensão do ensino da língua materna 

tendo a literatura como foco privilegiado. A existência de relatos e sentimentos 

pessoais em nada fere o rigor a que todo trabalho científico deve estar submetido. 

Estou agindo na esfera das ciências humanas; trazendo experiências e idéias de 

pessoas, inclusive as minhas, para, dialogicamente, buscar mais pistas sobre a já 

tão discutida questão do ensino da língua materna. Dentro da proposta 

metodológica de investigação em que pretendo me apoiar – a pesquisa de tipo 

etnográfico, e com base na concepção de linguagem que fundamentará as 

discussões – enunciação discursiva, não há como alijar sentimentos, desejos e 

memórias do corpo do texto. Sendo forma e conteúdo indissociáveis, ao me apoiar 

em uma metodologia que percebe a realidade dentro de parâmetros dialéticos e ao 

defender o uso da língua na escola em toda sua plenitude polifônico-dialógica, não 

há como omitir fatos vivos, sujeitos históricos e as diversas vozes que se 

envolvem ou já se envolveram nessa discussão. 

 

Bakhtin, um dos teóricos privilegiados para embasar o estudo sobre 

linguagem, traz, também, contribuições imprescindíveis para o pesquisador que 

centra suas investigações nas ciências humanas: percebe o homem como sujeito 

sócio-histórico em permanente ação e transformação. Este sujeito se forma a partir 

de interações que estabelece com outros sujeitos ao longo da história. Pessoas e 

culturas são vistas sob a perspectiva da totalidade, não há espaço para uma 

concepção fragmentária e dicotômica da realidade. Ao contrário, esta só pode ser 

percebida por meio de uma dialética dialógica (não mecanicista) centrada na 

compreensão da cultura como um fazer permanente e essencialmente contraditório 

de consciências submersas no diálogo. A partir do encontro de consciências ao 

longo do processo sócio-histórico, se pode conceber a realidade como um texto 

inacabado: o importante é imprimir sentidos sem a preocupação com um 
                                                 
2 Mais uma vez evoco Graciliano Ramos, no primeiro capítulo de Memórias do Cárcere, 
em que o autor destaca o papel da memória e dos sentimentos pessoais na sua escrita, 
que, no caso, não constitui romance ou ficção. Ver em anexo I a transcrição do trecho ao 
qual me refiro. 
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pensamento fechado em verdades absolutas, ao contrário, fazer da interação uma 

possibilidade de não recrudescimento de teorias e sistemas. Para Bakhtin (2000), a 

realidade é contraditória e somente um pensamento em aberto, que se permite no 

contato com posições divergentes rever as próprias posições, poderá captar com 

mais profundidade sua essência dialético-dialógica e discursiva: pessoas e textos 

interagindo em contínua busca de reformulação e apreensão de sentidos. 

 

Dentro dessa mesma perspectiva alteritária é que localizo a 

pesquisa etnográfica. O pesquisador não busca uma definição3 da realidade 

estudada, não interage com ela como se fosse um objeto isolado esperando 

decodificações e rótulos. Penetrando em um ambiente cultural eivado de 

símbolos, experiências e comportamentos, o pesquisador terá uma preocupação 

muito maior em se apropriar desses símbolos em suas múltiplas interpretações e 

em trazer essa diversidade aos seus interlocutores. Entretanto, essa postura só é 

possível quando há uma verdadeira aproximação do universo cultural em questão 

na tentativa de compreender os valores do outro, seus comportamentos, levantar 

questões e hipóteses, buscar pistas para as próprias indagações, não se fechar em 

respostas absolutas que pretendem revelar um produto acabado. O pesquisador, 

por meio da observação participante, enfatiza a investigação como processo 

contínuo e inacabado. A imersão no campo não prevê qualquer tentativa de inserir 

mudanças imediatas por meio de experimentações rígidas. Na observação 

participante se dá o envolvimento com pessoas como elas se vêem, como se 

sentem no ambiente, com o que determina suas experiências. Nessa modalidade 

de pesquisa, a condição humana se torna central – são pessoas que interagem, 

revêem e reavaliam  suas concepções. O pesquisador é o condutor do processo, 

mas sua visão e interpretação não são as únicas e, tampouco, sua palavra é a final. 

Se o que importa é o processo mais que o produto, a etnografia na educação é uma 

forma de redescobrir conceitos e verdades tendo como base o confronto de idéias 

                                                 
3 Dentre alguns significados dicionarizados do verbo definir, encontramos os seguintes: 
(a) determinar a extensão ou os limites de, limitar, demarcar; (b) enunciar atributos 
essenciais e específicos de (uma coisa), de modo que a torne inconfundível com a outra; 
(c) explicar o significado de, dedicar o verdadeiro sentido de; (d) dar a conhecer de 
maneira exata, expor com precisão. Oriundo do latim DEFINIRE, ou seja, pôr fim, fixar, 
demarcar, definir não pode ser a preocupação do pesquisador nas ciências humanas que 
deve trabalhar sem a preocupação em estabelecer categorias absolutas. (Novo Dicionário 
de Língua Portuguesa, 24º imp., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986). 
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e olhares para avançar na tomada de novos conhecimentos e não estancar em 

imagens cristalizadas. Por isso, dados e interpretações precisam ser apreendidos 

sempre como abertos, múltiplos e inacabados (André, 2001). 

 

O pesquisador, por estar lidando com pessoas e fatos culturais, não 

pode ser aquele que olha a realidade de cima, como um espectador privilegiado e 

o detentor do conhecimento, apontando o dedo para identificar e determinar o 

certo e o errado de acordo com a teoria que lhe serve de referência. As formas de 

inserção no campo, interpretação e análise dos dados baseiam-se num 

comportamento alteritário, empático, que permita a exposição clara das idéias, dos 

conceitos e dos procedimentos dos diversos sujeitos em interação no processo 

investigativo. 

 

Nessa perspectiva, a pesquisa centrada na interação entre teoria e 

empiria e na interlocução entre os diferentes agentes que compõem o campo é um 

fator privilegiado de produção de conhecimentos que será tanto mais eficaz 

quanto maior for sua possibilidade de permitir o deslocamento das novas análises 

para outros contextos de ação e questionamentos. 

 

Da mesma forma que Bakhtin concebe a linguagem e o 

pensamento sob o prisma dialógico-polifônico que se materializa em textos 

contínuos e inacabados, sempre sujeitos à dinâmica dialética, a pesquisa 

etnográfica em educação sustenta o confronto e as contradições como categorias 

centrais na análise do fazer pedagógico. É preciso levar em consideração os 

diversos elementos que compõem essa prática, que se fazem presentes no 

cotidiano escolar. Sem essa análise global, mesmo tendo em mira um foco 

determinado, o estudo etnográfico se torna frágil e inócuo. É preciso revelar o 

confronto e as contradições do campo de pesquisa. São estas as categorias 

responsáveis pelo dinamismo e inacabamento no conhecimento da realidade. 

 

Campo de pesquisa e texto podem ser associados, assim como 

pesquisador e leitor. A inserção no contexto, o envolvimento com seus elementos, 

sua interpretação e análise levam o pesquisador a deparar-se com um texto perante 

o qual assume uma postura dialógica. Nessa leitura, a interlocução se estabelece 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 22

entre pesquisador e os sujeitos participantes do campo; pesquisador e suas 

experiências pessoais; pesquisador e os teóricos de ontem e hoje; pesquisador e 

futuros interlocutores... A pesquisa etnográfica nas ciências humanas é 

essencialmente dialógico-polifônica. Para compreender esse texto (o campo), 

imprimir sentido e até mesmo modificá-lo, é necessário se colocar em seu interior, 

interagir com todos os seus elementos, sem, no entanto, se transplantar 

integralmente para a realidade alheia e enxergá-la exclusivamente sob sua ótica. 

 
A cultura alheia só se revela em sua completitude e profundidade aos 
olhos de outra cultura (e não se entrega em toda sua plenitude, pois 
virão outras culturas que verão ainda mais). Um sentido revela-se em 
sua profundidade ao encontrar e tocar outro sentido, um sentido alheio; 
estabelece-se entre eles como que um diálogo que supera o caráter 
fechado e unívoco, inerente ao sentido e à cultura considerada 
isoladamente. Formulamos a uma cultura alheia novas perguntas que 
ela mesma não se formulava. Buscamos nela uma resposta a perguntas 
nossas, e a cultura alheia nos responde, revelando-nos seus aspectos 
novos, suas profundidades novas de sentido. Se não formulamos nossas 
próprias perguntas, não participamos de uma compreensão ativa de tudo 
quanto é outro e alheio (trata-se, claro, de perguntas sérias, autênticas). 
(Bakhtin, 2000, p. 368). 
 

Estes são os preceitos básicos que delineiam este trabalho. Após a 

realização da pesquisa de campo e após o confronto mais intenso com a teoria de 

referência, percebo de forma mais clara e global os caminhos percorridos, as 

escolhas, as preferências e alguns abandonos. Nesse processo, além da minha 

história de vida de aluna e professora, já relatada, tiveram influência o diálogo 

com teóricos, com professores e colegas de turma. Fui constantemente 

desestabilizada de algumas verdades unilaterais em conversas com a orientadora 

e, sobretudo, fui instigada a refletir e me questionar interiormente diante de 

diversas situações de campo em que se alternavam sentimentos de perplexidade, 

angústia, emoção, contentamento, dúvida, enfado, esperança... 

 

Inicialmente, pretendia realizar a pesquisa de campo em uma 

escola do município do Rio de Janeiro que oferecesse à comunidade um trabalho 

voltado para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. Ao analisar os 

usos que são feitos da língua e da linguagem literária em situações de 

alfabetização, acreditei que seria importante buscar elementos deflagradores dessa 

relação no processo de aquisição da leitura e da escrita antes mesmo do ingresso 
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no ciclo inicial do Ensino Fundamental, por isso o interesse em investigar práticas 

realizadas desde o último período da Educação Infantil. Entretanto, essa 

investigação não visou a uma análise do processo evolutivo que se dá na 

passagem de uma fase anterior para a seguinte. Com a inserção em duas classes de 

cada segmento, busquei fazer um levantamento das práticas adotadas em relação 

ao processo ensino-aprendizagem de uma forma geral, havendo uma observação 

intensa das propostas elaboradas pelo professor e das respostas imediatas 

oferecidas pelos alunos. Em seguida, a investigação se intensificou nas práticas 

docentes, em estreita relação com as manifestações dos alunos, relacionadas à 

concepção de linguagem e metodologia de ensino da língua. 

 

Paralelamente a esse movimento, houve uma exploração do espaço 

escolar, como um todo, tentando relacionar o trabalho realizado nas turmas com o 

ambiente maior. Esse levantamento tentou apreender a existência de um projeto 

político-pedagógico norteador das ações, se há integração entre as linhas de 

trabalho desenvolvidas, de que forma a comunidade externa estaria relacionada 

com as manifestações intra-escolares, o nível de atuação dos diversos atores 

integrantes da comunidade escolar como um todo, os espaços existentes na escola 

e de que forma são ocupados. 

 

Essa observação intensa se deu como forma de recolher elementos 

fundamentais para captar traços da escola, de seu contexto, estabelecer um vínculo 

entre as turmas pesquisadas e o universo no qual estão inseridas. Entretanto, a 

observação, ainda que intensa e participante, não foi suficiente para mostrar as 

diferentes facetas e os interstícios da cultura em questão. Entrevistas com 

professores e análise de documentos foram indispensáveis para maior 

compreensão do universo estudado. Por meio de entrevistas foi possível 

confirmar, ou não, questões e recolher dados somente plausíveis de recolhimento 

em situação de diálogo em que pesquisador e seu outro-pesquisado têm 

possibilidade de aprender e reavaliar práticas numa proposta interdiscursiva. Para 

isso, é importante manter um vínculo dialógico que significa, de fato, levar o 

outro em consideração, se enxergar nele, compreender o seu saber e a importância 

de sua contribuição. Analisar documentos (trabalhos feitos com as crianças, 

práticas de leitura e escrita, livros e cadernos, escritas que circulam, murais, 
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painéis...) ajuda a perceber o tipo de enfoque que é dado à língua, que aspectos 

são vislumbrados e valorizados tanto na sua utilização diária quanto no 

planejamento e execução do seu ensino. 

Toda essa dinâmica foi realizada com o fim de obter maiores e 

melhores informações para compreender a questão em foco. Esteve  

constantemente na mira do pesquisador pistas que propiciassem o alcance de seu 

objetivo maior: o que lêem e escrevem os professores para si e seus alunos, em 

que espaços professores e alunos têm contato com textos literários, de que forma 

se dá esse contato, com que freqüência, por que e para que, quais elementos são 

valorizados nesse contato com os livros e que manifestações são exploradas, o que 

se pretende de fato com as atividades que envolvem a língua e os textos literários. 

 

O campo, desde o início, foi reconhecido como uma força viva e 

um terreno móvel. O estudo aí realizado levou em consideração a multiplicidade 

de pontos de vista, as formas de poder, de relações, de rupturas e resistências. O 

estudo etnográfico se revelou como um fator de desvelamento do dia-a-dia 

escolar, de sua intra-história, trouxe à tona a multiplicidade e os confrontos 

existentes. A imersão na escola como terreno sócio-cultural flexível exigiu, assim, 

do pesquisador um olhar atento para seu dinamismo e pluralidade, e a apropriação 

de um referencial teórico como forma de orientar as análises do objeto por 

conhecer. O caminho de desvelamento desse objeto se deu a partir da interação 

entre teoria e empiria, que se constrói por meio de um constante questionamento 

mútuo. Para que tudo isso ocorresse, o pesquisador precisou estar ciente de que 

esse é, sempre, um desvelamento parcial: a realidade nunca se revela por inteiro, 

sempre haverá facetas encobertas exigindo novos olhares e questionamentos. 

 

A partir dessas idéias, gostaria de convidar à leitura do referencial 

teórico adotado, para, posteriormente, entretecer os fios entre teoria e empiria: 

expor detalhadamente dados e situações que puderam ser captados por um olhar 

atento e iluminados por meio das reflexões colhidas em estudos sistemáticos e 

contínuos. Neste entretecer, estarão presentes não apenas estas reflexões teóricas, 

mas também diversas experiências pessoais, histórias de vida, de colegas, 

“provocações” de professores e da orientadora e ricas colaborações de parceiros 

na pesquisa. 
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Nessa noite houve novamente leitura e audição, não 

tinham outra maneira de se distraírem, lástima que o médico não 
fosse por exemplo, violinista amador, que doces serenatas 
poderiam então ouvir-se neste quinto andar, os vizinhos 
invejosos diriam, Aqueles, ou lhes corre bem a vida, ou são uns 
inconscientes e julgam poder fugir à desgraça rindo-se da 
desgraça dos mais. Agora não há outra música senão a das 
palavras, e essas, sobretudo as que estão nos livros, são 
discretas, ainda que a curiosidade trouxesse a escutar à porta 
alguém do prédio, não ouviria mais que um murmúrio solitário, 
este longo fio de som que poderá infinitamente prolongar-se, 
porque os livros do mundo, todos juntos, são como dizem que é o 
universo, infinitos. Quando a leitura terminou, noite dentro, o 
velho da venda preta disse, A isto estamos reduzidos, a ouvir ler, 
Eu não me queixo, poderia ficar assim para sempre, disse a 
rapariga dos óculos escuros, Nem eu estou a queixar, só digo que 
apenas servimos para isso, para ouvir  ler a história de uma 
humanidade que antes de nós existiu, aproveitamos o acaso de 
haver aqui ainda uns olhos lúcidos, os últimos que restam, se um 
dia eles se apagarem, não quero nem pensar, então o fio que nos 
une a essa humanidade, partir-se-á, será como se estivéssemos a 
afastar-nos um dos outros no espaço, para sempre, e tão cegos 
eles como nós.(Saramago, 2001, p.289 e 290) 
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3 
Entre os caminhos percorridos e os caminhos por trilhar,  
a fundamentação teórica. 
 
 
3.1 
Uma concepção alteritária de linguagem 

 

Inicio essa discussão teórica trazendo um relato de uma experiência 

por mim vivenciada no meu atual ambiente de trabalho. No decorrer dos últimos 

oito anos, período em que me vi diretamente envolvida em atividades ligadas à 

alfabetização e à literatura1, numa escola pública federal de ensino fundamental na 

Cidade do Rio de Janeiro, foram freqüentes os encontros e discussões com colegas 

em torno desses temas. 

 

Muitas das discussões, que ocorriam em diferentes espaços, tais 

como conselhos de classe, encontros de planejamento, reuniões pedagógicas, 

reuniões de pais, encontros informais em salas de professores, geralmente 

transcorriam em clima não muito ameno e conciliatório. Era evidente o 

questionamento, por parte de muitos professores, em relação às novas formas de 

alfabetização que vieram se desenvolvendo com a divulgação de estudos 

realizados por diversos campos do conhecimento como, por exemplo, a 

psicolingüística, a sociolingüística e o construtivismo. 

 

Várias eram as vozes que se entrecruzavam nesse debate. Algumas 

defendiam a necessidade de adotar métodos modernos, pois o mundo vem se 

transformando vertiginosamente, e nada mais urgente que colocar a criança, na 

escola, em contato com esse mundo circundante. Outras vozes não discordavam 

da necessidade de renovação dos métodos de ensino, mas se colocavam receosas 

quanto a uma possível perda de rumo caso houvesse o abandono total de formas 

consagradas pela tradição. Havia ainda aquelas que declaravam que o mais 

importante era a utilização de métodos que fossem do domínio do professor, que 

                                                 
1 Na escola em que trabalho além das atividades desenvolvidas em sala de aula com o 
professor de turma, há também atividades extras desenvolvidas por outros professores em 
espaços diferenciados. Dentre elas temos: literatura, música, artes, educação física, 
informática. 
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permitissem um trabalho seguro, bem definido e que fossem adequados à sua 

turma. 

 

Não pretendo desenvolver um juízo de valor em relação às 

diferentes posições. Gostaria apenas de chamar a atenção para o fato de que 

nessas falas evidencia–se uma clara preocupação com métodos de ensino da 

leitura e da escrita. Essa era a questão que causava maior polêmica nos debates e 

encontros entre professores quando se tratava de alfabetização: qual o melhor 

método?Se as práticas desenvolvidas já alcançavam tanto êxito, uma vez que o 

índice de reprovação nas classes iniciais eram baixíssimos2, por que mudar o 

método adotado? Mas, por outro lado, havia as seguintes indagações: não se pode 

mais aplicar métodos tão tradicionais de alfabetização em uma época de grande 

avanço tecnológico. É preciso utilizar formas que permitam a leitura do mundo, 

que possibilitem que a criança alfabetizada atenda às demandas sociais. 

 

Enfim, eram muitas vozes entrecortadas em que se percebiam 

diferentes tendências. Relatar os desdobramentos dessa discussão, nessa realidade 

tomada como exemplo, foge ao objetivo desse estudo, não quero me prender a ela 

especificamente. Quis apenas trazer uma situação concreta, por mim vivenciada, 

mas muito familiar em diferentes realidades escolares3, como forma de 

desenvolver a discussão aqui pretendida. 

 

Na situação relatada acima, ainda que seja possível identificar um 

choque de posições e tendências, paradoxalmente, dentre tantas vozes, um único 

grito podia ser escutado, quase num pedido de socorro: que método usar? Qual a 

forma, ou melhor, qual a fórmula para alfabetizar tendo em vista o século XXI, 

que então se aproximava, e as transformações na vida social que se fazem cada 

vez mais aceleradas? 

                                                 
2 Na realidade retratada, de um universo de oitenta crianças que ingressam anualmente 
nas classes de alfabetização, distribuídas em quatro turmas, o número de reprovação é de 
aproximadamente duas crianças por turma. 
3 Participando de congressos em outros estados do Brasil e de encontros de professores 
promovidos pelas redes municipal e estadual de ensino, além de travar conhecimento com 
a realidade de algumas escolas particulares e de colégios de aplicação, pude perceber que 
as questões que se apresentam no meu universo de trabalho também existem em outros 
âmbitos escolares. 
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Tanto aqueles que se mantinham seguros em suas posições mais 

tradicionais quanto os que clamavam por mudanças metodológicas não traziam 

para o debate aspectos mais amplos e conceituais que pudessem embasar suas 

defesas. Tais debates se prendiam a questões de ordem prática: o método, a forma, 

a fórmula. Ainda que alguns conceitos embasadores fossem mencionados, o eram 

na sua superficialidade. O debate tornava–se inconsistente. Poucos avanços eram 

alcançados de forma coletiva, de modo a implementar um projeto político 

pedagógico para a escola elaborado a partir de suas bases. 

 

Discutir métodos é importante e necessário em qualquer processo 

de construção de trabalho docente. Mas, paralelamente, não se pode descartar a 

fundamentação teórica, o estudo, as reflexões não apenas de ordem prática, mas 

também filosófica. Essa comunhão entre teoria e prática é quase que um clichê, 

um jargão nos encontros pedagógicos. Entretanto, a experiência vem me 

possibilitando perceber uma certa banalização no trato dessas questões. Não 

pretendo, também, desdobrar as possíveis razões dessa suposta banalização, sob 

pena de desviar o foco do nosso estudo, levantando outros temas como políticas 

públicas e formação de professor, que não visam, nesse momento, ser 

contemplados. 

 

Nesse quadro, enxergando a necessidade de discutir metodologia 

não como busca incessante de formas redutoras do trabalho pedagógico, mais 

especificamente, em alfabetização, creio que seria fundamental mudar o enfoque 

central daquelas discussões: em vez de falar em métodos de aquisição da língua 

escrita, por que não falar em concepções de linguagem? No que consiste a 

aquisição da leitura e da escrita na escola e na vida prática? Para que se aprende a 

ler e a escrever? De que forma se pode conceber a linguagem, qual a sua natureza 

e fundamentação mais amplas? A fundamentação teórico–filosófica, quando 

relacionada a anseios e urgências da realidade, é capaz de iluminar alguns pontos 

obscuros, antes não muito percebidos, e ampliar, assim, o campo de visão. Talvez 

sem essa fundamentação, a estreiteza do olhar leve à procura de um porto seguro 

onde se ancorar no trabalho pedagógico. O estudo e a reflexão, por sua vez, 

permitem perceber a existência não de um único caminho, uma única rota, mas de 
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diferentes possibilidades, múltiplas estratégias, tão variadas quanto as 

possibilidades de atuação que se apresentam a qualquer professor engajado no 

trabalho de aquisição da linguagem. Mesmo ciente de que a teoria não se pode 

converter em garantia única de mudança e de trabalho efetivo, ela não pode ser, de 

forma alguma, dispensada4. Com base nesse pressuposto, sem perder de vista o 

eixo central desse estudo – a aquisição da língua escrita, gostaria de trazer 

algumas contribuições que Mikhail Bakthin desenvolve sobre a concepção de 

linguagem e sua abrangência na vida social. 

Bakhtin (2000), em sua teoria da linguagem defende que cada 

enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados. Nesse 

conceito, que o autor traz reiteradas vezes no texto em que aborda questões 

pertinentes aos gêneros do discurso, está a chave para compreender uma 

concepção histórica e viva da língua, centrada na interação verbal entre os sujeitos 

falantes que, dentre normas rígidas e estáveis que fundamentam a linguagem 

numa perspectiva estruturalista, encontram espaços de ação e criação. É dentro 

desse conceito, também, que o autor vai desenvolver uma idéia própria a respeito 

da autoria e de formas de aquisição de conhecimento nas ciências humanas.  

 

O que Bakhtin pretende dizer ao defender a idéia de que cada 

enunciado é um elo muito complexo na cadeia de outros enunciados? O que se 

pode entender por enunciado e, mais ainda, por uma cadeia de enunciados? Antes 

de adentrar essas questões, seria imprescindível localizar o autor em seu tempo 

para compreender melhor seus conceitos e as razões que tornaram sua teoria da 

linguagem de extrema importância. 

 

No início do século XX, eram duas as principais correntes que 

influenciavam os estudos da linguagem e contra as quais Bakhtin opunha as suas 

concepções (Bakhtin, 1988). De um lado, havia o subjetivismo idealista que, 

representado por Humboldt e seus seguidores, reduzia a linguagem a um ato 

essencialmente psíquico, interior, fruto de uma personalidade individual. A 

expressão era vista como reflexo do mundo subjetivo, se adaptando a ele e por ele 

                                                 
4 A reflexão teórica desvinculada das questões cotidianas torna–se puro enfeite, mas o 
fazer prático distanciado de uma fecunda comunhão com a teoria corre o risco de 
minimizar sua atuação. 
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sendo modelada e organizada. Ou seja, era a primazia dos processos mentais sobre 

os interpessoais. Por outro lado, havia o objetivismo abstrato que concebia a 

linguagem como um mero sistema de formas estruturais. Tendo Saussure como 

principal mentor, essa corrente não levava em consideração a fala individual 

(enunciação) dos sujeitos e priorizava os elementos normativos da língua 

passivamente registrados por seus falantes. Assim, o fator normativo e estável 

prevalece sobre o caráter mutável da língua e, portanto, esta é vista como um 

produto acabado transmitido através das gerações (Jobim, 2001, p. 98). 

Tanto o subjetivismo idealista, quanto o objetivismo abstrato não 

apresentam uma dimensão histórica e viva da linguagem, em que um sujeito ativo 

e criativo encontrando espaço e possibilidade de criação possa utilizá-la como 

elemento primordial de expressão e aquisição de conhecimento num processo 

eminentemente marcado pela interação, em que o outro tenha papel fundamental. 

Esse direcionamento será apontado por Bakhtin, que traz a necessidade de se deter 

nos enunciados dos sujeitos falantes que, por sua vez, só existem quando 

implicados numa relação dialógica com outros sujeitos falantes, sejam estes 

próximos e imediatos ou distantes e constituidores das diversas vozes que 

deixaram suas marcas na grande temporalidade. 

 

Ao lado do conceito de enunciado surge, então, um outro conceito, 

que vem completá-lo e ampliá-lo, o da dialogia. O autor acredita que a 

comunicação verbal só se realiza através de enunciados concretos em situações 

inter-discursivas. Esses enunciados se constituem em respostas a outros 

enunciados que o antecederam e se dirigem a um determinado destinatário, 

formando assim, um encadeamento de enunciações e réplicas numa atitude ativa-

responsiva dos falantes (Bakhtin, 2000). 

 

Contra as correntes lingüísticas que vêem na palavra a expressão e 

o reflexo puro e simples do mundo subjetivo, ou que a alijam de uma prática viva, 

voltando-se apenas para aspectos estruturais no interior de um sistema fechado e 

rígido, Bakhtin enfatiza três aspectos fundamentais em sua teoria: abordagem 

histórica e viva da língua, a interação verbal entre os falantes e o caráter dialógico 

da linguagem. 
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A categoria básica da concepção de linguagem em 
Bakhtin é a interação verbal cuja realidade fundamental é seu 
caráter dialógico. Toda enunciação é um diálogo, faz parte de 
um processo de comunicação ininterrupto. Não há enunciado 
isolado, todo enunciado pressupõe aqueles que o antecederam 
e todos que o sucederão: um enunciado é apenas um elo de 
uma cadeia, só pode ser compreendido em seu interior. (Jobim, 
2001, p.99) 

 

 

Com base na dialogia, essencial na realização de enunciados 

concretos na corrente da comunicação verbal, o autor ilumina uma série de outros 

conceitos que não eram vislumbrados pelas tendências lingüísticas 

contemporâneas. Isso não significa que as estruturas formais e normativas da 

língua devam ser desprezadas e, tampouco, que o mundo interior do falante não 

tenha relevo em sua expressão; mas esses fatores não devem ser vistos como 

determinantes na construção de uma teoria da linguagem. A língua não é um 

produto acabado, fruto de elucubrações essencialmente individuais ou de 

abstrações estáveis que se impõem; ao contrário, a língua, num processo de 

interação dialógica, caracteriza-se por um eterno inacabamento, por um constante 

fazer e refazer. O que a caracteriza em todo seu potencial expressivo de ação e 

criação devem ser os espaços existentes, dentre as normas estáveis, com 

possibilidade de serem preenchidos, moldados, subvertidos pelo sujeito. Ou seja, 

o discurso oferece uma plasticidade que supera as estruturas rígidas da língua. 

 

Diante disso, como Bakhtin desenvolve o conceito de autoria, de 

criação do discurso? Dentro dessa tendência, todo autor torna-se um co-autor. O 

mito de um gênio criador, que busca em seu pensamento individual a melhor 

maneira de combinar as regras da língua e expressar a originalidade de suas 

idéias, torna-se fictício, cai por terra. 

 

Todo e qualquer enunciado é sempre uma resposta a outros que o 

antecederam, e se dirige a um destinatário que, por sua vez, com ele estabelecerá 

contato. Todo enunciado está prenhe de idéias, teorias, concepções circundantes e 

pré–existentes, seja na vida cotidiana, no pensamento filosófico, literário, 

científico, em situações formais ou informais. 
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Tecendo a Manhã 
 
Um galo sozinho não tece uma 
manhã 
 ele precisará sempre de outros 
galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
 que apanhe o grito que um galo 
antes 
que com muitos outros galos se 
cruzem 
 os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia 
tênue 
se vá tecendo, entre todos os galos. 
(Neto, 1997) 

Nas palavras de João Cabral de Mello Neto, tem-se um exemplo 

metafórico da relação dialógica entre os interlocutores de um discurso. Agora, nas 

palavras do próprio Bakhtin: 

 
O locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o 
primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um 
mundo mudo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que 
utiliza, mas também a existência dos enunciados anteriores (imanentes 
dele mesmo ou do outro) aos quais seu próprio enunciado está vinculado 
por algum tipo de relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles), 
pura e simplesmente ele já os supõe conhecidos do ouvinte. (Bakhtin, 
2000, p. 291) 
 

Essa cadeia, que tem em seus extremos o pensamento alheio com o 

qual se toca o pensamento do locutor, é responsável por estabelecer as bases da 

relação dialógica no discurso. As estruturas significantes da língua, por si só, 

isoladas, não fazem parte dessa cadeia. São palavras e orações apenas, que não se 

dirigem a ninguém, não têm autor nem destinatário, não constituem enunciados, 

nem estabelecem uma relação viva com a língua. 

 

É somente no interior da cadeia dialógica que a língua penetra na 

vida e por ela se deixa fecundar. É nessa cadeia que se entrecruzam visões de 

mundo, pontos de vista, emoções, concordâncias e discordâncias. É também no 

seu interior que se torna possível moldar as diversas possibilidades de elaboração 

do discurso que serão tão variadas quanto variados forem seus destinatários. 

Somente levando o OUTRO em consideração, como ouvinte ativo a quem 
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previamente se presumem as reações e a interlocução, é que se torna possível 

vislumbrar as diversas possibilidades de estilos e gêneros discursivos. É com base 

no OUTRO que antecedeu o locutor e no OUTRO que o sucederá, a quem se 

dirige e com quem mantém contato ativo, que as formas de enunciação podem ser 

elaboradas. 

 

A interação alteritária é um dos deflagradores do inacabamento 

presente na linguagem. Um outro elemento deflagrador desse mesmo 

inacabamento refere-se à relação apreciativo-valorativa que o locutor mantém 

com o objeto do discurso, relação essa que se estabelece através da entonação 

expressiva. 

 

A expressividade é a alma da enunciação, é o que permite que, em 

vez de se trocarem palavras ou orações como objetos abstratos da fala, se troquem 

idéias, opiniões, tendências e impressões. É através da entoação, da incursão no 

contexto extra-verbal, do acercamento ao presumido e ao não-dito no discurso, 

que sua carga expressiva se manifesta. 

 
A língua em si, tomada isoladamente, não pode ser verdadeira ou falsa, 
ousada ou tímida. Cada ato de fala não é só produto do que é dado, 
sempre cria algo que nunca existiu antes, algo absolutamente novo e não 
repetitivo que se revela na entoação. A entoação é especialmente 
sensível a todas as vibrações sociais e afetivas que envolvem o falante. 
Atua constituindo e se integrando ao enunciado como parte essencial da 
estrutura da sua significação. (Jobim, 2001, p.105) 
 

Mas para que a entoação expressiva, juntamente com a 

possibilidade de se combinar formas lingüísticas para compor os diversos gêneros 

discursivos, possa ser mais um revelador do inacabamento da linguagem, é 

preciso que locutor e ouvinte estejam imersos no mesmo contexto social e 

constituidor de significados. A entoação e sua propriedade de inserir algo de novo 

no já-dito, de recriar ou subverter normas estáveis da língua, seja no léxico, na 

semântica ou na sintaxe, torna imprescindível a existência de um universo maior 

compartilhado pelos sujeitos do discurso. A entoação não pode apenas ser fruto de 

uma imaginação criadora individual, tem que ser, acima de tudo, território 

partilhado e entrecruzado por ideologias, apreciações, julgamentos e valores em 
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circulação. Caso contrário, como presumir o não-dito, como considerar o contexto 

extra-verbal na relação entre os interlocutores? 

 
 
3.2 
A linguagem literária: sua especificidade e seu papel 
 

Partindo do conceito de linguagem defendido por Mikhail Bakhtin, 

gostaria de situar, nesse contexto, a literatura, estabelecendo uma relação entre a 

sua essência e o significado mais amplo de linguagem. 

 

Walter Benjamin, pensador alemão integrante da Escola de 

Frankfurt na primeira metade do século XX, desenvolve uma análise interessante 

sobre a função estética da linguagem literária e seu papel na sociedade moderna. 

O filósofo acreditava que, já em sua época, a arte de narrar estava em decadência 

(Benjamin, 1994). As constantes transformações por que passavam a sociedade e 

a vida cotidiana faziam com que as pessoas se envolvessem no ritmo frenético 

imposto por estas mudanças e não se dessem mais o direito de narrar e tecer, 

vagarosamente, fatos ocorridos no dia-a-dia, fatos imaginários ou, até mesmo, 

uma mescla de ambos. Não havia mais tempo nem interesse em buscar na 

coletividade, nas conversas em grupo, no envolvimento com a sabedoria dos mais 

velhos, o material necessário para se elaborar o próprio verbo e a própria vida. 

Benjamin não desprezava os avanços oriundos da modernidade. Acreditava que 

eles ofereciam oportunidades de o homem enxergar mais e melhor muitas coisas 

que antes eram inconcebíveis, inimagináveis ou levemente vislumbradas 

(Rouanet, 1990). Entretanto, nem tudo deveria se constituir numa apologia ao 

futuro, ao moderno. Era imprescindível buscar as bases desse sujeito moderno, 

paradoxalmente, na tradição, em valores perenes. Era fundamental que, mesmo na 

modernidade, o ser humano fosse, de fato, humano. E o que há de mais humano 

no sujeito senão o verbo, a linguagem constituidora de sua consciência (Kramer, 

1993)? 

 

Walter Benjamin denunciava que o homem burguês, moderno e 

tecnológico estava assistindo ao empobrecimento da experiência e, com ele, ao 

definhamento da linguagem. Sempre alerta, sempre à espera do novo, sempre 
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pronto para reagir aos choques da vida moderna, o homem passa a viver para o 

imediato, para o útil e o urgente (Roaunet, 1990). Essa atmosfera se reflete nas 

artes e na literatura, mais especificamente. As narrativas, que traziam, num ritmo 

lento, como numa tela detalhadamente pintada, a rotina e a sabedoria das 

sociedades tradicionais organizadas coletivamente, dão lugar ao romance, gênero 

literário que retrata o homem solitário em seus conflitos individuais e que prima 

por uma linguagem mais acelerada. Não mais a calma, o entretecer da sabedoria 

acumulada por anos de experiência no seio de grandes grupos. O romance 

representa a primazia do indivíduo, e se ele suplantou a linguagem detalhada, 

bordada das antigas narrativas, o que dizer, então dos meios de comunicação de 

massa? Para Benjamin, com o advento da imprensa, a sabedoria dá lugar à 

informação e, com ela, a linguagem pouco-a-pouco se fragmenta perdendo uma de 

suas principais funções: permitir o fluxo e o refluxo do pensamento para constituir 

a consciência individual. 

 

A linguagem, como produção de conhecimento, é mais do que 

veículo de informação ou de conteúdo. Ela é a própria materialização da 

consciência, daquilo que permite a formação do sujeito e que, ao mesmo tempo, 

não prescinde, de forma alguma, da interação social. A linguagem só assume sua 

essência na coletividade, em situações em que sejam possíveis experiências 

intersubjetivas como condição para a formação da intrasubjetividade (Kramer, 

1993). 

 

O cenário pintado por Walter Benjamin no início do século XX 

revela uma Europa palco de incríveis conquistas industriais, mas, nem por isso, 

isenta de barbárie e miséria humanas (Rouanet, 1990). Como conseqüência, a 

experiência se degradava, os valores tradicionais não tinham mais espaço, a 

solidão e o individualismo passavam a figurar surpreendentemente. No teatro da 

vida, ou melhor, na tela da vida (pois é tempo de ir ao cinema, a sétima arte estava 

despontando) só havia papel para o que fosse útil e trouxesse retorno imediato. 

 

Benjamin, entretanto, não se deixa levar euforicamente pelo fluxo 

dos acontecimentos. Pára, reflete, contesta. Percebe as positividades de todas 

essas mudanças, mas clama por um resgate do que havia de primordial na tradição 
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e não poderia se perder, sob a pena de colocar em risco o que há de mais humano 

no ser: a arte de narrar, o uso expressivo e estético da linguagem. 

 

Benjamin já manifestava essa preocupação em sua época. E hoje? 

O que o filósofo diria se vivesse as transformações contemporâneas? Qual seria 

sua postura diante da internet, dos supersônicos e de tantos outros avanços da 

ciência que se propõem ampliar os sentidos e as habilidades humanas? 

Certamente, destacaria suas positividades mas, também, não deixaria de se colocar 

perplexo diante de algumas conseqüências negativas não de todos esses avanços, 

mas da forma como são incorporados ao cotidiano. 

 

Como analisar o papel da literatura nesse cenário? Se, na época de 

Benjamin, a arte de narrar estava em baixa cotação, o que falar de sua ação nos 

dias de hoje? A literatura está em decadência? Num tempo em que cada vez mais 

se reclama da falta de tempo para realizar o que é útil, para dar conta de todas as 

atividades e tarefas diárias, como encontrar espaço para a “inutilidade” que dorme 

num poema ou para linhas e linhas imaginárias e fictícias que se “esparramam” 

numa narrativa? A vida nos chama e é preciso estar em constante movimento. 

Parar para ler, só se for informações úteis. Freqüentar bibliotecas, só se for para 

pesquisar conteúdos escolares. Ler obras literárias, só se for para receber nota ou 

conceito na escola. Esse é, muitas vezes, o pensamento que predomina em alguns 

círculos sociais, até mesmo entre alguns professores, esquecendo que a literatura, 

em suas lacunas, possibilita o momento de parar o fluxo incontido das ações 

cotidianas para refletir e redirecioná-las. A leitura literária permite preencher os 

vazios do texto ao mesmo tempo que  preenche os vazios da própria subjetividade. 

A prática literária é uma forma não de alijamento do mundo, mas uma tentativa de 

reverter o ritmo frenético e inconsciente que se impôs como incontestável e 

inexorável às sociedades modernas. 

 

Não é raro escutar, em reuniões escolares ou em conversas 

informais entre colegas docentes, a necessidade de tornar o livro mais atraente e 

mais dinâmico por meio de recursos como jogos, dramatizações, atividades 

plásticas... E não é raro, também, presenciar discussões em que se defende a 

utilização de textos literários em sala de aula sempre com um aproveitamento 
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posterior, como se o texto, por ele mesmo, não tivesse proveito nenhum, fosse um 

recurso, um pretexto para alcançar um conhecimento superior (geralmente de 

ordem gramatical). 

 

Não discordo da utilização de técnicas lúdicas e cênicas para 

trabalhar o texto literário, tampouco nego a possibilidade de a literatura servir de 

pretexto em diversas situações e para objetivos distintos, mas defendo que, em 

qualquer um desses casos, ao trabalhar com a leitura literária se respeite a 

especificidade dessa linguagem, e que a utilização de diferentes técnicas de 

abordagem ou diálogo com este gênero não anule sua importância, não o torne 

mero enfeite, não o converta tão somente, em canal, em via facilitadora para 

outros fins alheios ao teor literário, que muitas vezes degeneram sua beleza 

transformando-o em instrumento enfadonho. 

 

Estou me referindo às fichas de leitura, às provas e exercícios 

gramaticais com base em textos literários, às prestações de contas das leituras que 

sempre precisam ser avaliadas, e geralmente o são por meio de exercícios 

referenciais distantes de uma proposta que privilegie a formação da subjetividade 

(que muitas vezes precisa do silêncio para se realizar) ou uma postura mais crítica 

e reflexiva perante o texto e seu contexto. Além disso, estou me referindo também 

a comportamentos que trazem o livro literário para a sala de aula sem qualquer 

compromisso com um trabalho sistematizado: um simples entretenimento para 

quando as tarefas sérias acabam de ser realizadas; tão somente um passa-tempo 

(Kramer, 2000). 

Não pretendo defender a literatura como forma privilegiada de 

linguagem, nem como ícone absoluto das questões humanas e sociais relacionadas 

ao uso da língua. Todas as manifestações lingüísticas são importantes e por serem 

diferenciadas e múltiplas merecem, também, múltiplas e diferenciadas 

abordagens, dentro e fora da escola. Mas esta instituição, geralmente, acaba 

homogeneizando o múltiplo, igualando o diverso, e, assim, as linguagens nossas 

de cada dia se convertem em a linguagem de todos os dias, sempre igual. 

 

A partir dessas reflexões, o que é literatura? É possível defini-la? 

Essa, certamente, não é tarefa muito fácil, mas, num emaranhado de 
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especificações, podemos afirmar que literatura é, acima de tudo, arte; pertence à 

esfera da estética. Isso, entretanto, não é o bastante esclarecedor. Arte, estética são 

termos polissêmicos, não se prestam a definições fechadas e conclusivas. Os 

conceitos nessa área ainda são muito fluidos, mas, mesmo assim, é possível 

identificar algumas características básicas. A estética, antes de ser apologia ao 

belo, às formas perfeitas, a um estado contemplativo-passivo de apreciação de 

uma obra de arte ou a um estado de pura inspiração para sua execução, antes de 

tudo isso, estética está associada aos sentidos, à percepção através dos sentidos. 

Estética tem sua origem em estesia, ou seja, sensação, sensibilidade, sentido. Em 

contraposição, temos a palavra anestesia, negação de estesia, em que os sentidos, 

as sensações e sensibilidades são bloqueados. Ora, os sentidos são uma forma 

imediata de aproximação e compreensão do mundo. Mas, nem por isso, impedem 

um posterior aprofundamento reflexivo, pensado e lógico sobre ele. O artista, o 

poeta, o escritor literário são aqueles que sentem, aqueles que penetram na 

realidade e desenvolvem seus conhecimentos não apenas pela via da razão e da 

lógica, mas, também, da sensibilidade, da emoção, da intuição... tão importantes 

quanto a razão. São formas outras de se apropriar do mundo e do conhecimento. A 

arte é também uma forma de compreensão da realidade5. 

 

De uma forma geral podemos dizer que o artista é aquele que 

compreende também através dos sentidos. Trabalha, pensa, transpira, elabora 

tecnicamente a criação, mas, em primeiro lugar, sente. E isso não é ocupar um 

patamar inferior, menor. Talvez o seja para concepções utilitárias e tarefeiras que 

passaram a dominar diversas esferas da vida contemporânea, inclusive a escola. 

Sentir é fundamental e talvez um dos grandes males que atinjam as pessoas, 

atualmente, seja a incapacidade de sentir, de se emocionar, de se incomodar, de 

não achar a dor do outro algo banal, de não se conformar com fatos que nos são 

impostos como se fossem inexoráveis. A arte, então, muito mais que uma atitude 

contemplativa, provoca uma fruição estética em que não só o belo e o prazer 

tranqüilo e sereno têm lugar, mas, também, o incômodo e o desconforto oriundos 

de uma experiência impactante, engendrando processos internos extremamente 
                                                 
5 Reflexões feitas a partir dos estudos realizados no grupo de pesquisa sobre estética sob 
orientação do professor Leandro Konder, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro no 1º semestre de 2002, tendo como referência a leitura da obra de Lukacs: 
Estética – Cuestiones previas y de principio 
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salutares e catárticos, que possibilitam a elaboração e reelaboração do sujeito, de 

sua subjetividade e da realidade em que se encontra. 

 

Outro aspecto muito importante a ressaltar é a qualidade polifônica 

da arte. Existem numa obra muitas outras obras que deixaram suas marcas na 

grande temporalidade. O artista busca nelas a matéria-prima para o seu trabalho. 

Da mesma forma, habitam um texto literário muitas outras vozes que ajudam a 

constituir a voz do poeta, do narrador. Mikhail Bakhtin defende que o discurso 

verbal é polifônico por natureza, que não existe a minha palavra original, mas 

sim a palavra-nossa, que num processo constante de apropriação se torna 

palavra-nossa-minha, palavra, essa, que traz as marcas de tantas outras vozes. 

Bakhtin define essa qualidade como constituidora do discurso, mas, 

principalmente e sobretudo, do discurso literário. Nenhum outro gênero textual 

apresenta esse aspecto polifônico e dialógico tão marcante em sua constituição 

quanto o discurso literário (Bakthin, 2000). 

 

Essa abrangência polifônica e dialógica da literatura permite que 

suas formas de apropriação conduzam a uma maior aproximação do outro (leitor, 

ouvinte, interlocutor...), esse outro que está fora de mim, que não sou eu, mas que 

tem papel fundamental na formação daquilo que eu sou. Esse outro não representa 

apenas um sujeito materializado com quem se possa interagir no cotidiano, mas, 

também, vários outros que se manifestaram e deixaram suas marcas ao longo do 

tempo. Interagir com esse outro significa se acercar e refletir sobre suas idéias, 

seus valores, seu pensamento, a ideologia dominante em sua época, seus fazeres, 

suas formas de atuação. A literatura, justamente por sua dimensão estético-

polifônico-dialógica, permite esse mergulho no outro paralelo ao mergulho no 

próprio eu. 

Trabalhar com a literatura na escola, mais do que transmitir 

conteúdos, usar um texto como pretexto ou descansar das atividades sérias, é 

explorar inúmeras possibilidades de compreender a realidade e de produzir 

conhecimento através da arte da linguagem, dialógica por natureza. A arte, o 

conhecimento que se dá por seu intermédio, só tem valor se leva o outro em 

consideração. Ainda que essa arte seja manifestação do eu e para ele esteja 

voltado, o outro é um elemento intrínseco indispensável nessa manifestação.  
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Um pouco acima, guiados pelo significado da palavra estética, 

identificamos o artista como aquele que se apropria do mundo e do conhecimento 

não apenas pela via da razão lógica mas, também, por intermédio da sensação, do 

imaginário e da ficção. A manifestação estética, para se realizar como tal, precisa 

provocar no interlocutor um comportamento semelhante: impactado por uma 

experiência imediata, esse interlocutor se deixa impregnar por sensações que 

extrapolam a vivência racional, entretanto, essa experiência imediata não impede 

a realização de posteriores mediações na interação artística em que a obra de arte 

será analisada por outras vias de pensamento sem, contudo, negar sua imediatez 

originária. 

 

A literatura, como qualquer obra de arte, oferece a possibilidade, 

dentro de uma relação dialógica, de cultivar espaços constantes de recriação e 

reformulação interior a partir do confronto autor-obra-interlocutor. Partindo desse 

estado de recriação interior, de reformulação da subjetividade, que se dá sempre 

na interação eu-outro, é possível transpor as formas de ação imediatas e buscar 

níveis mais profundos e consistentes de atuação na coletividade. 

 

Soares (1999) traz alguns elementos imprescindíveis na leitura do 

texto literário para que ele possa, de fato, engendrar um processo criativo, com as 

implicações que lhe são inerentes: 

 
Os objetivos de leitura e estudo de um texto literário são específicos a 
este tipo de texto, devem privilegiar aqueles conhecimentos, habilidades 
e atitudes necessárias à formação de um bom leitor de literatura: análise 
do gênero do texto, dos recursos de expressão e de recriação da 
realidade, das figuras autor-narrador, personagem, ponto-de-vista (no 
caso da narrativa), a interpretação de analogias, comparações, 
metáforas, identificação de recursos estilísticos, poéticos, enfim, o estudo 
daquilo que é textual e que é literário. (p. 43) 
 

Se Magda Soares expõe os elementos que devem ser privilegiados 

na abordagem de textos literários como forma de realmente situá-los na esfera da 

literatura, Walty (1999) amplia essa reflexão trazendo como enfoque as 

possibilidades criativas, de produção de sentido, de reformulação do sujeito e de 

sua realidade: 
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Mas, felizmente, se o que caracteriza o texto dado como literário é 
justamente sua polissemia, suas lacunas a serem preenchidas pelo leitor, 
mesmo quando se tenta guiar esse leitor em seu ato de leitura, sentidos 
se formam que escapam ao controle do mediador da leitura. A leitura é 
uma das produções sociais onde o imaginário tem espaço de circulação 
garantido. E é lá que, ao lado das regras, encontra-se a possibilidade de 
transgressão rumo à utopia. (...) Nesse sentido, a literatura mantém o 
estatuto da oralidade, quando preserva a possibilidade de interação, de 
dinamicidade. (p. 52) 
 

A literatura, mais que qualquer outro gênero textual, exige um 

trabalho criativo com a linguagem e a prática da expressão livre. Nela, a língua se 

afasta de uma concepção instrumental, transmissora de conteúdos, para assumir 

plenamente seu estatuto de produção de conhecimento; ultrapassa a condição de 

mero sistema convencional de formas sonoras e abstratas como, também, de 

reflexo unicamente dos pensamentos individuais. A língua, por natureza, é viva, 

dinâmica, polissêmica; mais que veículo passivo de informação, ela deve 

manifestar sua essência crítica e transgressora. A literatura é palco ideal para essa 

manifestação, sua condição artística permite que todo potencial expressivo, 

imaginário e fictício seja explorado, possibilitando formas outras de experiências 

na e com a realidade. 

 

Fischer (1981) realiza um estudo marxista sobre a arte trazendo 

pontos que, de certa forma, vão ao encontro do pensamento de Benjamin e 

Bakthin. No capítulo inicial de sua obra, o autor lança algumas questões que são 

muito freqüentes entre aqueles que refletem sobre o papel da arte na sociedade: 

 
Por que distrai e relaxa o mergulhar nos problemas e na vida dos outros, 
o identificar-se com uma pintura ou música, identificar-se com os tipos 
de um romance, duma peça ou de um filme? Por que reagimos em face 
dessas “irrealidades” como se elas fossem a realidade intensificada? (...) 
Por que esse desejo de completar a nossa vida incompleta através de 
outras figuras e outras formas?  (Fischer, 1981,p. 12) 
 

 

Um pouco mais adiante, o texto associa essa constante busca do 

sujeito na arte com a busca da própria plenitude. A arte, em qualquer de suas 

manifestações (e a literatura não se afasta desse propósito), propicia ao homem 
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uma certa transcendência como forma de alcançar significação para si e seu 

mundo. Essa transcendência é capaz de levar ao encontro da totalidade, à 

superação de uma vida fragmentária e centrada numa individualidade alienada de 

si e do outro. Nesse percurso, o homem anseia por unir na arte o seu EU limitado 

com uma existência humana coletiva e por tornar social a sua individualidade 

(Fischer, 1981, p. 13). 

Nos seus primórdios, nas sociedades primitivas tribais, a arte 

estava associada à magia e o feiticeiro era um representante da coletividade a qual 

pertencia. Acreditava-se que a representação e imitação (desenhos rupestres, 

rituais, danças) acarretavam maior poder sobre o imitado, mas não um poder 

centrado na individualidade de quem imitava e sim para a comunidade como um 

todo. Nessas sociedades, voltadas para o grupo, se o poder mágico do feiticeiro 

fracassasse continuamente em atender às expectativas da comunidade, aquele 

corria risco de morte. 

Com o capitalismo e a consolidação mais acirrada de uma 

sociedade de classes, diferenciada e individualizada, a arte deixa de assumir um 

caráter mágico e se preocupa em iluminar as novas relações sociais, tenta fazer 

um resgate da condição alteritária do sujeito, reintegrá-lo a um sentimento de 

grupo em que sua subjetividade não se descola do coletivo. Trabalhando com a 

formação da consciência, da intrasubjetividade, a arte, por seu turno, não deixa de 

prescindir das relações intersubjetivas; o sujeito é levado a romper o vínculo com 

a alienação de si mesmo, da natureza e da realidade. 

 

A arte, então, pode ser vista, na sociedade capitalista como um 

meio para transcender uma realidade mesquinha, que isola as individualidades 

numa relação alienante. Ao evocar a transcendência dessa realidade, está, ao 

mesmo tempo, evocando a sua transformação, a possibilidade de plasmá-la 

segundo novos ideais. Nesse movimento, não está presente apenas a consciência 

aguçada do artista, mas sim uma corrente de consciências e vozes que se 

presentificam com base numa tradição buscando, paralelamente, uma orientação 

futura. Ao transcender a realidade plasmando-a numa outra direção se está 

corporificando uma cadeia de ações e pensamentos composta por elos desde há 

muito presentes e buscando uma forma de vida possível, total, íntegra e 

significativa. Nisso consiste também o papel e a necessidade da arte. 
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O segundo a recuperar a vista ia adiante a noite, e 

já a candeia, no fim do azeite, bruxuleava, foi a rapariga 
dos óculos escuros. Tinha estado com os olhos abertos 
sempre, como se por eles é que a visão tivesse que entrar 
e não renascer de dentro, de repente disse, Parece-me que 
estou a ver, era melhor ser prudente, nem todos os casos 
são iguais, costuma-se até dizer que não há cegueiras, 
mas cegos, quando a experiência dos tempos não tem 
feito outra coisa que dizer-nos que não há cegos, mas 
cegueiras.(Saramago, 2001, p. 308) 

 
 

Por que foi que cegamos, Não sei, talvez um dia 
se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que 
penso, Diz, Penso que não cegamos, penso que estamos 
cegos, Cegos que vêem, Cegos que, vendo, não 
vêem.(Saramago, 2001, p.310) 
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4 
Entretecendo os fios: formas discursivas, compromisso 
político, dimensão estética 

 

 

Esta etapa do trabalho consiste em trazer o campo de pesquisa para 

o foco das análises, antes, porém, gostaria de relatar algumas ações que 

precederam a sua inserção e traçar um painel mais abrangente deste universo, 

destacando alguns fatos como índices para futuras análises, interpretações e 

localização dos dados coletados. 

 

Inicialmente, achei importante fazer uma visita às escolas onde se 

realizaria a pesquisa para estabelecer um primeiro contato com a direção e buscar 

algumas pistas quanto à receptividade à pesquisadora. Na primeira escola visitada 

(Ensino Fundamental) esperei a diretora retornar do almoço, aproximadamente 

meia hora, no pátio. No seu retorno, me levou até a sua sala onde foram dadas 

informações rápidas quanto ao procedimento que eu deveria tomar e nenhuma 

pergunta em relação ao conteúdo da pesquisa. Na segunda escola (Educação 

Infantil), um funcionário me anunciou à diretora adjunta (a diretora titular estava 

em férias) e logo em seguida me levou até a sua sala. Conversamos brevemente 

sobre o conteúdo da pesquisa e as turmas que me despertavam o interesse. Ela 

mencionou a existência de uma professora, que, segundo seu depoimento, por 

fazer um trabalho diferenciado, poderia ser bastante útil aos meus objetivos. 

 

Na semana seguinte me dirigi à Divisão Geral de Ensino na 

Secretaria Municipal de Educação, onde entreguei o projeto de pesquisa e a carta 

de apresentação da Universidade. Tratamento formal e ao mesmo tempo atencioso 

e empático. Passados dez dias fui informada sobre a aprovação do meu projeto. 

Retornei à SME para assinar um termo de compromisso e receber um ofício que 

deveria ser entregue à Coordenadoria Regional de Educação correspondente às 

escolas onde realizaria a pesquisa1. Neste segundo contato com a Secretaria 

Municipal de Educação, o tratamento foi menos formal e ainda mais empático, 

                                                 
1 A SME está organizada em dez CRÊs, responsáveis por administrar o trabalho realizado 
nas diferentes regiões do município do Rio de Janeiro.  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 45

inclusive com votos de Boa Pesquisa!. O mesmo não se verificou na CRE. 

Chegando lá fui recebida por uma funcionária que já estava de saída. Tomou 

conhecimento do motivo da minha visita, pegou o ofício que eu trazia da SME e 

preencheu um documento que autorizava as escolas a me receberem como 

pesquisadora. Durante esse intervalo de tempo, aguardei de pé na sala em que 

havia outras funcionárias. Uma delas indagou à que me atendeu o que se tratava e 

obteve como resposta, num tom enfadonho, uma frase lacônica: Pesquisa, né.. 

Pesquisa... 

 

Retornando à escola de Ensino Fundamental, fui recebida pela 

coordenadora que se interessou em saber o conteúdo da pesquisa e o porquê da 

preferência por aquela instituição. Posteriormente me apresentou às professoras 

em cujas turmas eu gostaria de trabalhar e me informou sobre as atividades que 

ocorreriam na escola nos meses seguintes ao início da minha observação. A 

diretora estava na escola, mas não se envolveu com a minha questão, apenas se 

pronunciou de forma negativa quando interrogada sobre o meu desejo de 

participar de um Centro de Estudos que se realizaria dentro de um mês. Na escola 

de Educação Infantil, falei novamente com a diretora adjunta que quis saber um 

pouco mais sobre as minhas observações e o conteúdo da pesquisa. Ela 

demonstrou uma preocupação inicial com as minhas freqüentes visitas (três vezes 

por semana), pois poderiam atrapalhar a rotina das aulas, uma vez que a escola já 

contava com um quadro de estagiárias de instituições vizinhas e haveria dia em 

que a turma receberia a mim como pesquisadora e mais uma estagiária. Mas a 

questão foi solucionada e a minha permanência foi garantida. Nesse mesmo dia 

conversamos sobre a rotina da escola, a relação com os pais, com a CRE e entre 

professores... Fui levada, pela própria diretora adjunta, a conhecer as instalações 

da escola, além de ser apresentada às professoras com quem trabalharia.  

 

Após narrar as ações prévias à minha entrada no campo, gostaria 

de expor detalhadamente situações que ofereçam ao interlocutor a possibilidade 

de fazer uma leitura tendo em mente as questões que orientam este trabalho: 

aquisição da língua escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental e sua relação 

com o texto literário. Para isso, lembro que a postura do pesquisador (ver capítulo 

I) precisa estar embasada por uma concepção alteritária: buscar uma aproximação 
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do universo cultural em questão na tentativa de compreender os valores do outro, 

seus comportamentos, levantar questões e hipóteses, buscar pistas para as próprias 

indagações, não se fechar em respostas absolutas que pretendam revelar um 

produto acabado. 

 

Entretanto, ao mesmo tempo que reitero o comportamento 

necessário para realizar uma pesquisa de acordo com as concepções que 

fundamentam este estudo, exponho, também, as dificuldades encontradas ao 

relatar as observações. Por vezes, segui um caminho contrário ao defendido. Por 

mais que estivesse ciente da condição alteritária da pesquisa, deixei meu olhar e 

minhas conclusões direcionarem as análises. Certamente, a condição alteritária 

aqui afirmada não exclui a crítica, mas esta não pode ser formulada rigidamente, 

sob pena de impossibilitar leituras diversas. Neste confronto entre o que eu 

acreditava ser necessário fazer e o que eu vinha conseguindo realizar, sob o olhar 

atento da orientadora, reavaliei alguns escritos imprimindo outra direção e creio 

que, nesse movimento, aprendi um pouco sobre o que vem a ser fazer pesquisa em 

Educação.  

 

Desta forma, convido a uma leitura da realidade em que estive 

imersa durante o segundo semestre de 2002, que me ofereceu material valioso 

para pensar e repensar o fazer pedagógico mais especificamente voltado para o 

ensino da língua escrita. Esta etapa que se inicia, será dividida em quatro itens. O 

primeiro (item 3.1) tem como objetivo apresentar as escolas e as turmas que foram 

alvos da observação. Nele, trago elementos que contribuam para uma visualização 

estrutural dos ambientes pesquisados: como se organizam, como são as relações, 

quais atividades são propostas aos alunos... 

 

Os demais itens dividem-se em três eixos temáticos que têm a 

preocupação de enfocar situações e falas protagonizadas por professores e alunos 

de acordo com idéias que se aproximam. Lendo e relendo o caderno de campo, 

ouvindo e transcrevendo as entrevistas com as professoras fui, pouco a pouco, 

percebendo a existência de três categorias de análise distintas, mas que se 

complementavam na abordagem da questão estudada. O item 3.2 põe em relevo 

questões pertinentes às formas discursivas em sala de aula. O item 3.3., com base 
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em fragmentos de uma entrevista com uma das professoras que acolheu a 

pesquisadora, busca promover uma reflexão sobre o compromisso político na 

Educação Pública tendo por base as aulas de aquisição da língua nas classes de 

alfabetização. Finalizando o capítulo, o item 3.4 traz situações e trechos de 

entrevistas que tentam revelar as formas de utilização do texto literário nas salas 

de aula observadas, a dimensão estética aí existente e valorizada. 

 

Entretecendo estes fios: formas discursivas, compromisso político 

e dimensão estética, pretendi levantar questões que não são novas em Educação. 

Não foi o ineditismo que moveu minhas intenções, mas a necessidade de 

confrontar dúvidas e angústias que se fizeram presentes ao longo da minha 

atuação e formação docentes e que, acredito, não podem ser abandonadas para 

cederem lugar, tão somente, às novidades. Diante da persistência destas dúvidas e 

angústias (o que posso perceber ao participar de congressos e ao partilhar idéias e 

esperanças com colegas) fui impelida a buscar uma cultura alheia na tentativa de 

desautomatizar o olhar, tentar enxergar novas nuances da questão, encontrar 

respostas às minhas perguntas, mas, também, formular perguntas à nova realidade 

na tentativa de estabelecer uma compreensão ativa do fazer alheio, 

paradoxalmente, próximo e distante do meu próprio fazer.  

 

4.1 
Como são as escolas?   Como são as turmas? 

 

A proposta original, como foi descrita no primeiro capítulo, era 

realizar a pesquisa em uma escola do município do Rio de Janeiro que oferecesse 

acesso à comunidade a partir da Educação Infantil. Ao me interessar pelo 

estabelecimento onde se deu a inserção, havia a quase convicção de que ele 

correspondia à esta expectativa, mas, ao visitá-lo previamente à execução formal 

da pesquisa, vim a saber que, na verdade, não se tratava de uma única escola mas 

de duas, com direções distintas. Sempre que passava em frente às escolas (se 

localizam perto da minha residência) pensava ser apenas uma, pois apesar da 

existência de dois prédios não percebia a divisão do terreno efetuada por um 

muro. Além disso, a quase coincidência dos nomes me fazia pensar que a pequena 

diferença, apresentada no prenome (as escolas são identificadas, cada uma, com o 
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nome de um cônjuge de um casal que pertencia a uma família tradicional no Rio 

de Janeiro, na passagem do século XIX para o século XX), teria a função de 

designar os dois segmentos que supostamente haviam. Me certifiquei de que eram 

duas escolas distintas, com organizações próprias, ladeadas, separadas por um 

pequeno muro (quase que imperceptível aos olhos de quem passa pelas calçadas 

da rua), mas que trazem nos nomes traços de uma história comum que vinha se 

perdendo no tempo e, todavia, vem sendo resgatada por um trabalho de pesquisa 

de um grupo de professoras do estabelecimento em que funciona a Educação 

Infantil. 

 

Três motivos fizeram com que eu buscasse estes dois espaços para 

realizar a investigação. O primeiro, e, talvez, preponderante, foi encontrar lado a 

lado escolas que oferecem à comunidade, respectivamente, atividades voltadas 

para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental. Desde o início, a pesquisa 

vislumbrava a necessidade de inserção nesses dois segmentos para perceber de 

forma mais ampla a questão estudada, e o fato de estarem próximos 

geograficamente facilitaria o trabalho de locomoção. Além disso, previa (o que foi 

logo constatado) que quase todos os alunos da Educação Infantil davam 

continuidade à sua formação na escola vizinha, o que poderia trazer elementos 

importantes para analisar a relação entre as duas unidades, os respectivos 

enfoques dados ao trabalho com a língua escrita e com o texto literário, as formas 

de atuação das crianças em cada ambiente de acordo com o que é exigido delas e 

com o que lhes é oferecido. O segundo motivo para a escolha foi a proximidade à 

minha residência, facilitando meu deslocamento e propiciando visitas mais 

freqüentes e intensas. Por ultimo, gostaria de ressaltar que ainda no curso Normal, 

ouvia comentários positivos sobre as instituições; eram professores e colegas que 

lá faziam estágio, que traziam aos meus ouvidos suas impressões. Posteriormente, 

já trabalhando em um colégio próximo a estas duas escolas, travei conhecimento 

sobre algumas de suas características (o tipo de trabalho realizado, a interação 

entre pais e professores, o hábito de receber estagiárias...) por meio de colegas que 

lá estudaram e de depoimentos de pais de alunos que tiveram seus filhos naquelas 

instituições, mais especificamente na de Educação Infantil. Todos esses fatores 

propiciaram que se formassem em mim expectativas positivas para ingressar neste 

campo de observação; inserção que durou quatro meses (agosto a dezembro de 
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2002), numa freqüência de três vezes por semana que se alternavam entre as 

quatro turmas escolhidas, duas de Educação Infantil e duas de Ensino 

Fundamental. As visitas duravam, em média, duas horas e meia e foram 

planejadas de forma que pudessem propiciar a observação em diferentes 

atividades dentro e fora de sala de aula, sem perder de vista, contudo, o enfoque 

privilegiado pelo estudo. 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 50

4.1.1 
A Escola de Educação Infantil  
 

Esta instituição será identificada, a partir de agora, por escola I. Ela 

apresenta em seu quadro administrativo uma diretora, uma adjunta de direção e 

uma coordenadora pedagógica. A escola oferece às crianças, além das atividades 

de núcleo comum (voltadas para o conhecimento da língua, das ciências naturais e 

sociais e da matemática), aulas de artes e sala de leitura. Neste ano, não foram 

disponibilizados, pela SME, professores de Educação Física nem de música. 

 

O funcionamento da escola se realiza em dois turnos: o primeiro se 

estende das 8h às 12h e o segundo, das 13h às 17h. Optei pelo turno da tarde para 

realizar as observações. As turmas são divididas em dois níveis, um inicial com 

crianças mais novas, de quatro anos, e outro nível mais avançado, com crianças de 

cinco e seis anos. 

 

No início do ano, é realizada uma reunião coletiva com todos os 

pais das crianças que ingressam na escola, com a presença da administração e do 

corpo docente, para explicar a proposta pedagógica e também questões 

administrativas. Ao fim de cada trimestre, é realizada outra reunião entre pais e 

professores com entrega de uma ficha de avaliação de cada criança para seu 

responsável. Ao fim de cada unidade trabalhada, em que se desenrolam temas e 

projetos relacionando conteúdos e habilidades a serem desenvolvidas, cada 

criança leva um envelope para casa contendo os trabalhos feitos no período em 

questão. 

 

Durante o ano, são realizados centros de estudos entre as 

professoras, organizados pela coordenadora pedagógica. Nos centros, discutem-se 

questões pedagógicas e administrativas, faz-se a integração entre as professoras e 

realizam-se planejamentos de projetos a serem trabalhados por toda a escola. Os 

centros de estudo são realizados duas vezes por mês. Uma vez integral, ocupando 

um dia letivo: as professoras se encontram em seu turno de trabalho e não dão 

aula nesse dia; as crianças ficam em casa. O outro dia de encontro é parcial, as 

turmas são dispensadas na metade do dia letivo para, em seguida, os professores 
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se reunirem. Em conversa com a coordenadora pedagógica, fui informada de que 

sempre há preocupação em estudar com as professoras textos teóricos que possam 

embasar as discussões promovidas, geralmente, sobre avaliação, planejamento e 

alfabetização. 

 

Quanto ao espaço físico, a escola, que foi fundada em 1922, ocupa 

um prédio antigo, doado pela família dos seus patronos, que desejava que ali 

funcionasse uma instituição de ensino para crianças pequenas. Este prédio 

apresenta um único andar e é dividido em um pavimento central (que mantém a 

estrutura original da época de sua fundação) e um pavimento anexo construído ao 

longo dos anos. O pavimento central é formado por várias salas de aula, direção, 

secretaria, sala de leitura, cozinha, refeitório e banheiros. Estas dependências são 

dispostas lado a lado formando uma arquitetura quadrangular no interior da qual 

há uma área descoberta com brinquedos de “parquinho”. Separando aquelas 

dependências dessa área aberta, há um corredor que dá impressão de uma espécie 

de varanda interna. Ao lado deste prédio, foi construído o pavimento anexo com 

três salas de aula, uma sala de artes, uma sala de vídeo e um pátio coberto. Do 

outro lado, há um pátio descoberto onde funciona a garagem e outro parquinho. 

 

Na escola I observei duas turmas, em semanas alternadas, ambas 

do nível mais avançado com crianças de cinco a seis anos, com vinte e cinco 

alunos cada uma. A primeira turma observada será identificada pela letra A. Nela, 

estive presente em seis dias letivos distribuídos em duas semanas entre os meses 

de agosto e setembro de 2002. A segunda turma da escola I, identificada agora 

pela letra B, também foi alvo de observações durante seis dias: três dias na última 

semana do mês de setembro, e os demais, na última semana do mês de novembro. 

 

As turmas A e B ocupam salas amplas, arejadas, limpas, com 

espaços para fazer “rodinha” no chão, próximo ao quadro de giz, e para fazerem 

atividades em grupo, em mesas quadradas que comportam quatro cadeiras e são 

agrupadas duas a duas. Além disso, há espaço para circulação e para abrigar 

armários com materiais diversos. Ambas as turmas possuem um grande número 

de brinquedos, jogos, material para pintura, desenho, recorte e colagem que são 

usados com freqüência tanto em atividades direcionadas pela professora quanto 
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em atividades livres. Há também pequenas estantes em um canto das salas, junto 

às entradas, reservadas aos livros literários. Nelas é possível encontrar alguns 

exemplares pouco cuidados (com folhas amassadas, dobradas, sem capa...). Não 

vi, na turma A, nenhuma criança se dirigir aos livros. Na turma B, só observei 

esse comportamento uma única vez. 

 

As turmas A e B apresentam a mesma rotina de trabalho: as 

crianças realizam atividades dirigidas na sala de aula durante, aproximadamente, 

uma hora e meia. Nelas, são comuns interações verbais entre professora e alunos e 

há uma grande ênfase em propostas de trabalho plásticas (dobraduras, técnicas de 

pintura, recorte e colagem...) e coletivas. Em seguida, o tempo se divide entre 

atividades livres internas (jogos, brincadeiras, massinha...), recreio e parquinho. 

Além disso, uma vez por semana, as turmas freqüentam a sala de leitura, durante 

trinta minutos, e a sala de artes, durante quarenta e cinco minutos. Ambos os 

espaços têm professoras específicas que dinamizam o trabalho aí desenvolvido, 

que não conta com a presença das professoras de turma. Gostaria de ressaltar que 

não observei nenhuma atividade com a turma A que envolvesse livros literários, 

seja com a professora de turma ou da sala de leitura. Na turma B, só observei uma 

atividade com livros, que será posteriormente descrita. 

 

4.1.2   
A escola de Ensino Fundamental 
 

Esta instituição será identificada por escola II. Seu corpo 

administrativo é formado, como na escola I, por uma diretora, sua adjunta e uma 

coordenadora pedagógica. São oferecidas às crianças, além das aulas de núcleo 

comum com seus professores de turma, aulas de educação física, artes e sala de 

leitura com professores específicos dessas atividades. Seu funcionamento divide-

se entre os turnos da manhã (7h30min às 12h15min) e da tarde (12h45min às 

17h30 min). Novamente, optei pelo segundo turno para fazer as observações. 
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Na escola II, foi implementado o sistema de ciclos em caráter 

experimental2. Desde o ano 2000, passou a funcionar o 1º ciclo, para sofrer 

avaliação no final de 2002, quando haveria elementos para perceber o 

desenvolvimento do trabalho realizado nas turmas que inauguraram o novo 

processo de progressão. As demais turmas, que não pertencem ao 1º Ciclo do 

Ensino Fundamental (turmas, estas, de 3ª e 4ª séries) seguem um sistema seriado 

de ensino. Enquanto estive na escola, até o final de dezembro de 2002, não 

presenciei discussões sobre a eficácia desse sistema, nem sobre a possível 

implementação do 2º ciclo. 

 

Na escola II, também são realizados centros de estudos no mesmo 

esquema, com a mesma freqüência e nas mesmas datas que na escola I (por 

determinação da SME). Neles, são feitas atividades de integração entre as 

professoras, discutem-se casos específicos de alunos e são feitos planejamentos de 

atividades para cada ano do ciclo. Estas informações foram recolhidas  em 

entrevista com uma das professoras que me recebeu em sua turma. 

 

Nesta instituição, observei duas classes do 1º ciclo, em semanas 

alternadas. Na classe inicial, também chamada de ano um (corresponde à classe de 

alfabetização, com crianças de sete anos), que será aqui denominada de turma C, 

estive durante três dias no mês de setembro, outros três dias no mês de novembro 

e mais três dias em dezembro (sempre dentro da mesma semana letiva). Na classe 

intermediária também denominada de ano dois, que, nesta pesquisa, será 

apresentada como turma D, estive durante três dias na primeira semana de outubro 

e outros três dias nos meses de novembro e de dezembro. Em ambas as classes, 

havia trinta alunos, aproximadamente. 

 

As professoras das turmas C e D fazem reuniões trimestrais com os 

pais dos alunos, em que explicam o trabalho realizado e entregam uma ficha de 
                                                 
2 As escolas de Ensino Fundamental da rede pública estão implementando o sistema de 
ciclos em substituição ao sistema seriado. O 1º segmento do Ensino Fundamental passa a 
apresentar dois ciclos (com três e dois anos, respectivamente). As avaliações são 
realizadas em três trimestres. Não há retenção entre os anos do mesmo ciclo. Caso seja 
necessário, ao final do 1º ciclo é oferecida uma classe de progressão durante um ano para 
trabalhar conteúdos e habilidades não adquiridas e importantes para a promoção para o 2º 
ciclo. 
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avaliação individual de cada criança, referente ao período letivo em que se 

encontra. No sistema de ciclos, não há provas formais. São valorizados os 

trabalhos, as habilidades e os comportamentos apresentados em sala, 

continuadamente, dia após dia, de acordo com o depoimento da professora da 

turma C. 

 

A escola II, fundada no mesmo período que a escola I, não ocupa 

mais o prédio original da época de sua inauguração. Este, também havia sido 

doado pelos familiares de seus patronos e apresentava uma arquitetura antiga, nos 

moldes do pavimento central da escola I3. Era do desejo do casal que deu nome às 

duas escolas que não houvesse separação entre elas. Mas com o tempo, veio a 

construção de um muro dividindo os terrenos e veio, também, a demolição do 

prédio que primeiro abrigou a escola II; em seu lugar, tem espaço, hoje, uma área 

livre onde se realizam recreações e aulas de educação física. Um novo prédio foi 

construído ao lado dessa área, numa arquitetura mais moderna, dividido em dois 

andares separadas por dois lances de rampa. No primeiro piso estão a direção, a 

secretaria, o refeitório, a cozinha, os banheiros, a sala de leitura, uma sala de aula 

e a sala de artes. No segundo piso, estão seis salas de aula e a residência de uma 

funcionária –moradora. A escola é limpa, nos corredores há murais com trabalhos 

dos alunos, noticias de jornais, folhetos com informações e campanhas oriundos 

da SME, exposição de atividades realizadas entre as professoras nos centros de 

estudos. 

 

As turmas C e D ocupam salas espaçosas, arejadas e bem 

iluminadas. Há murais pelas paredes com trabalhos mimeografados que foram 

coloridos pelas crianças e cartazes sobre o folclore. Além dos armários, há 

estantes com caixas de papel, caixas com revistas, livros didáticos e livros 

literários empilhados. Não há jogos nem brinquedos expostos. Pelas paredes e ao 

lado do quadro de giz há recursos visuais, em folhas de papel ofício, para fixar as 

letras do alfabeto, sinais de pontuação e símbolos matemáticos. Na turma C, as 

crianças sentam em grupos de seis; na turma D, as carteiras são enfileiradas em 

duplas. 
                                                 
3 Informações recolhidas em entrevista com a professora da turma B da escola I 
(Educação Infantil). 
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Ambas as turmas têm praticamente a mesma rotina: entram na 

escola às 12h45min, às 13h30min almoçam e às 16h lancham. O horário de saída 

é às 17h30min. Na turma C, a professora só inicia as atividades dirigidas às 14h, 

quando retorna do almoço. Até então, as crianças ficam livres pela sala: 

desenham, conversam, escrevem no quadro, brincam de correr. Poucas pegam 

livros de histórias para folhear e ver as ilustrações. A maior parte destes livros 

apresenta danos materiais: capas descoladas, páginas amassadas e rasgadas, 

desenhos, escritas e rabiscos de alunos. Ainda na turma C, não observei nenhuma 

atividade, dirigida pela professora de turma, envolvendo livros literários. Na 

turma D, a professora inicia atividades dirigidas desde o horário da entrada. Nesta 

turma, pude observar uma atividade envolvendo livros literários, que será descrita 

em outro momento. 

 

Na escola II, também dediquei, em média, duas horas e meia de 

observação em cada visita. Na turma C, nos dois primeiros dias cheguei na hora 

da entrada; nos demais, preferi iniciar as observações a partir das 14h, quando 

podia captar elementos mais consistentes para as análises, pois era a partir desse 

momento (após o almoço) que iniciavam as atividades dirigidas. Na turma D, 

chegava, quase sempre, na hora da entrada e permanecia, geralmente, até pouco 

antes do recreio. Tempo necessário para colher dados suficientes para as futuras 

análises. 

 

As salas de leitura, nas escolas I e II, e as atividades aí 

desenvolvidas também foram alvos de observação que terão outro espaço para 

serem descritas e comentadas. 

 

Agora, após apresentar cada realidade observada, pretendo trazer 

situações vivenciadas nas salas de aula que possibilitem pensar sobre a relação 

entre o ensino da língua e a utilização do texto literário. Para facilitar a análise e a 

confrontação dos dados, resolvi selecioná-los e agrupá-los em três eixos de acordo 

com as reflexões que pudessem engendrar.    
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4.2 
 As formas discursivas em atividades de aquisição da língua escrita 
 

Para que ensinamos o que ensinamos? 

 Para que as crianças aprendem o que aprendem? 

 

Sem perder de vista a totalidade da pesquisa, gostaria de me deter, 

neste momento, de forma mais detalhada, em aspectos estreitamente ligados aos 

significados que puderam ser extraídos a respeito do processo de produção de 

conhecimento em situações de aquisição da língua escrita, processo que, de 

acordo com o pensamento de Bakhtin, será mais produtivo quanto maior for a 

possibilidade de interação discursiva.  

 

Na escola I (Educação Infantil), logo no início da investigação, 

houve um arrombamento seguido de furto durante a madrugada. No dia seguinte, 

a rotina das aulas precisou ser alterada. As salas que sofreram a ação do roubo 

foram interditadas para perícia. Neste dia, eu estava observando a turma A, que, 

pelo motivo citado, estava ocupando outra sala de aula. O contra-tempo, no 

entanto, não influenciou no rendimento do trabalho, alunos e professora estavam 

tranqüilos e circulavam normalmente pela sala “emprestada”, usando o material 

que fora disponibilizado, além de jogos e brinquedos. Pareciam estar num 

ambiente familiar, tão familiar quanto a própria sala de aula. A professora me 

declarou que outros arrombamentos já haviam acontecido e que as crianças 

estavam acostumadas. 

 

Neste dia, a atividade de chamada, no início da aula, precisou ser 

improvisada. As fichas em cartolina com os nomes das crianças ficaram retidas na 

sala interditada; com isso, a professora utilizou folhas de papel ofício, dobrou ao 

meio, em uma das faces escreveu rapidamente o nome das crianças (uma folha 

para cada criança). Quando acabou de escrever todos os nomes, voltou-se para as 

crianças (que esperavam sentadas no chão, em roda, conversando) e iniciou a 

chamada. A professora lia o nome da criança em voz alta, esta levantava, pegava a 

ficha e pendurava no quadro de pregas. Encerrada a chamada, era a vez de cantar 

para se confraternizar com os colegas e falar sobre o tempo, se estava sol ou se 

fazia chuva. Quando terminaram estas atividades iniciais (que eram exatamente 
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iguais, todos os dias), todos foram para a mesa, receberam uma folha de papel 

ofício e foram orientados para dobrá-la em quatro partes iguais. Enquanto a 

professora explicava, utilizava uma folha que ia dobrando ao mesmo tempo que a 

turma. Depois de  dobrada, a folha seria aberta e sobre as marcas da dobra seria 

passado o giz de  cera dividindo-a em quatro retângulos. Em cada ponta da folha 

seria escrita uma vogal (A,E,I,O), uma para cada retângulo demarcado. A 

explicação era exemplificada pela professora com a folha que havia em sua mão. 

Depois que todos cumpriram cada passo, a proposta era desenhar em cada 

retângulo objetos que começassem com a letra em destaque. 

 

(Prof.) – O que a gente vai desenhar no A? 

(Cr) – Anel. 

(Cr) – Avião. 

(Cr) – Abelha  

(Cr) – Boneca  

(Prof.) – Boneca ?? Boneca começa com A? 

(Se dirigindo para mim,  num tom de voz mais baixo: - O irmão dela 

repetiu o CA, deve ser de família...) 

(Prof) – E agora, com a letra E? 

(Cr) – Escova. 

(Cr) – Escada. 

(Cr) – Escola. 

(Prof.) – Isso, alguma coisa que  comece com E. 

(Cr) – Pode desenhar boneca, tia? 

(Prof) – Boneca não começa com E. Esquece a boneca. 

(Prof.) – E com I, o que a gente desenha? 

(Cr) – Istrela. 

(Prof.) – Estrela não é com I, é com E. 

(Cr) – Istante. 

(Cr) – Iscada. 

(Prof.) – É estante e escada. Com E! Não serve! 

(Cr) – Skate. 

(Prof.) – Skate é inglês, não serve. 

(Cr) – Igreja. 

(Cr) – Ilha. 

(Prof.) – Muito bem! E com a letra O? 
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(Cr) – Onça. 

(Cr) – Óculos. 

(Cr) – Olho. 

(Prof.) – Muito bem! Agora vocês vão desenhar bem bonito e colocar o 

nome de vocês. 

 

Após essa conversa, a professora circula pela turma para ver o 

desempenho dos alunos e tirar dúvidas. Cada fala, a seguir é dirigida a três 

diferentes crianças, em distintas situações na atividade. 

 

(Prof.) – Muito bem, tô gostando do capricho. 

(Prof.) – E essa estante vai ficar assim? Isso para mim não é nada. 

Completa! Fica se metendo com os outros e não olha o seu trabalho. 

(Prof.) – Ele está certo, árvore e avião começam com a. Toma conta do 

seu trabalho. 

 

Durante a atividade, enquanto as crianças falavam as palavras e 

desenhavam no lugar correspondente, a professora não utilizou o quadro de giz 

nenhuma vez para tirar dúvidas quanto à grafia, esclarecer pequenas confusões 

sonoras e levantar questões relativas à associação fonema/grafema, discutir sobre 

a língua, aproveitar as falas para destacar que nem sempre escrevemos como 

falamos e vice-versa. 

Encerrados os desenhos, todos entregaram o trabalho, fizeram a 

rodinha no chão, esperaram a professora reorganizar a sala (distribuindo material 

de pintura, recorte e colagem, desenho e massinha pelas mesas), e se reagruparam, 

nas mesas, de acordo com a preferência. Era o momento das atividades livres em 

sala de aula. 

Passo agora a descrever três fragmentos de aulas observadas na 

turma C, na escola II (ano I do 1º ciclo do Ensino Fundamental). No primeiro dia 

de observação nessa turma, cheguei no início do turno e já encontrei as crianças 

em sala com a professora. Enquanto a turma brincava e conversava, a professora 

rodava exercícios no mimeógrafo e organizava material em sua mesa e no 

armário. Neste mesmo tempo, ela conversou comigo sobre as características da 

turma, o número de alunos, o trabalho realizado. Na volta do almoço, às 14h, tem 

início uma atividade de leitura e escrita. A professora, de pé, na frente da sala, 
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espera a turma se organizar e, segurando uma resma de papel, apresenta a 

proposta de trabalho. Antes de distribuir o exercício a ser realizado, conta a 

história O RATO DANADO (que está escrita na folha) tentando imprimir um tom 

de conversa com a turma. Entretanto, muitos não ouvem, se dispersam, perdem a 

atenção rapidamente e conversam com os colegas do lado. Em seguida, distribui a 

folha e orienta que ninguém, a princípio, pode fazer a atividade. 

 

NOME:.............................................................................. DATA........................ 
 
1) LEITURA 
O RATO DANADO 
 
RAÍTO É UM RATO DANADO! 
TODO DIA ELE SAI DA TOCA E RÓI, RÓI, RÓI... 
ELE NÃO TEM MEDO DO GATO. 
SE O GATO VÊ RAÍTO, ELE SOME RÁPIDO! 
 
2) REESCREVA A LEITURA: 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
 
3) COMPLETE: 
 
RAÍTO É UM ____________ DANADO. 
ELE NÃO TEM MEDO DO _______________. 
 
4) ARRUME NAS CAIXINHAS: 
RATO   
 
MEDO  
  

 

Após a distribuição, a professora transcreve o texto para o quadro 

de giz acompanhada pela leitura voluntária das crianças que estão mais próximas; 

lê o texto com a turma, bem devagar, apontando palavra por palavra (nessa hora, 

todos passam a ler juntos). Após a leitura oral e coletiva, as crianças são levadas a 

envolver, na folha, as palavras RAÍTO  e  GATO para, depois, pintar, no texto, os 

espaços entre as palavras. A cada ordem dada, a professora percorre os grupos 

para ajudar aqueles que têm dificuldades. 

Para realizar o exercício dois da folha, a professora promove o 

seguinte diálogo: 
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(Prof) – O que é para fazer no espaço debaixo? 

(Turma) – Copiar a história. 

(Prof) – Isso mesmo, copiar. 

(Alguns) – Ah??? Copiar?... 

 

A partir desse momento, a maioria da turma volta a conversar e 

brincar. Algumas crianças têm muita dificuldade em copiar respeitando a ordem 

das palavras e das frases. Pouco a pouco a conversa toma conta da sala, muitos 

alunos se levantam para brincar enquanto a professora presta auxílio individual 

aos que solicitam ajuda. 

 

No grupo em que eu fiquei sentada, as crianças me perguntavam  

quem eu era (eu não tinha sido apresentada à turma pela professora), o que estava 

escrevendo no meu caderno, se eu não iria fazer o trabalhinho da folhinha e 

porque eu escrevia tanto. Nesse mesmo grupo, um aluno, enquanto fazia o 

exercício, me fez a seguinte confidência: Ai tia, eu tô cansado de copiar. Hoje, na 

explicadora, ela mandou copiar uma leitura de cima até embaixo. De tempo em 

tempo, a professora chama a atenção das crianças que agitam a sala e impedem a 

concentração dos que se esforçam para trabalhar; momentaneamente é feito 

silêncio, mas, em breve, voltaram a conversa e a brincadeira. 

 

Após a realização dessas atividades foi distribuída outra folha com 

um exercício que continha desenhos e quadrinhos numerados. Era uma espécie de 

palavras cruzadas em que os desenhos teriam seus nomes escritos nos respectivos 

quadrinhos. O outro exercício da folha consistia em uma seqüência de quatro 

desenhos com três palavras para cada um; dessas palavras, uma deveria ser ligada 

à figura. Todas as palavras desses dois exercícios começavam com a letra R. 

 

No dia seguinte, pude observar o mesmo tipo de atividade relatada 

acima. A professora novamente inicia a aula com uma conversa da qual muitos 

não participam. É grande o número de desatentos que conversam entre si durante 

a explicação. 
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(Prof.) – A gente já viu o que é folclore. Vocês lembram o que é folclore? 

(Crianças) – Lembramos. 

(Prof.) – Quem lembra de uma lenda? 

(Crianças) – Eu!  

(Prof.) – E quem lembra uma música? 

(Crianças) – Eu!  

(Prof.) – Agora nós vamos falar dos trava-línguas. Trava-línguas são 

frases com palavras que enrolam a nossa língua... 

 

Enquanto se dava esse diálogo com algumas crianças, a professora 

se colocava de pé na frente da sala com uma resma de papel com exercícios 

mimeografados nas mãos. Eram exercícios semelhantes aos que foram realizados 

no dia anterior, com a diferença de que o texto era um trava-línguas e todas as 

palavras que deveriam ser escritas, em decorrência dele,  pelas crianças, 

começavam com a letra P. 

 

Os exercícios, como no dia anterior, são explicados no quadro de 

giz para depois serem realizados individualmente. Na execução das tarefas, pude 

perceber, mais uma vez, um grande número de crianças conversando e brincando. 

 

No final de novembro, na última semana em que estive na turma C, 

pude observar outra atividade que, como as demais relatadas, se preocupava em 

fixar fonemas e sua representação gráfica. O exercício pedia para ordenar as letras 

da palavra PEIXE em uma tirinha dividida em cinco quadrinhos. Em seguida, a 

quarta letra da palavra deveria ser assinalada. Antes que as crianças tentassem ler 

e compreender a tarefa, a professora dava todas as explicações no quadro de giz. 

Algumas crianças, que sentavam na frente da sala, olhavam atentamente a 

explicação, as demais se dispersavam com muita facilidade, conversando com os 

colegas ao lado. A segunda etapa do exercício solicitava que as crianças 

pesquisassem, em revistas, dez palavras que tivessem a letra X. Estas palavras 

deveriam ser recortadas e coladas em uma folha de papel ofício. As crianças 

correram para o fundo da sala para pegar revistas em uma caixa. Inicialmente, 

muitas faziam a atividade, mas, passados quinze minutos, algumas foram se 

interessando e optando pela conversa ou brincadeira. A professora, sentada em sua 
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mesa, ajudava aos que estavam mais próximos. Após quase uma hora de iniciada a 

atividade, e diante do apelo de muitas crianças, a professora reduziu o número de 

palavras que deveriam ser coletadas: de dez para seis e, posteriormente, para 

cinco. Conforme as crianças acabavam, deixavam seus trabalhos sobre a mesa da 

professora. 

 

Quando todos terminaram a tarefa, a professora explicou o 

exercício seguinte: produção escrita. Durante a explicação, algumas crianças 

interferiram na fala da professora fazendo outras perguntas e comentários de 

ordem pessoal, fora do contexto trazido. A produção de texto era explicada passo-

a-passo e realizada junto com as crianças: em uma folha havia uma seqüência com 

três ilustrações. Abaixo de cada ilustração havia linhas para serem preenchidas 

com a descrição de cada uma. A professora perguntava às crianças o que se 

passava nas imagens. As crianças respondiam e tinham suas falas registradas no 

quadro para serem copiadas na folha, nos devidos lugares. Quem terminava de 

copiar do quadro entregava o exercício à professora. 

 

Diante do que foi narrado, gostaria de levantar algumas questões e 

refletir sobre a concepção de linguagem subjacente às atividades propostas. É 

possível identificar o trabalho com a linguagem, nesta classe, como produção de 

conhecimento? Que formas discursivas são privilegiadas? Verifica-se, de fato, 

interdiscursividade entre falantes? 

 

Que relações são construídas durante a realização dos exercícios? 

Existe interlocução, troca de saberes, direcionamento para um OUTRO que ouve e 

que fala? Como pode ser apontado nas observações a tônica do trabalho recai em 

atividades de cópias, representação gráfica de fonemas e fixação com palavras 

soltas. Não se levantam hipóteses e não são feitos desafios instigantes. Tudo é 

previamente dado, explicado, oferecido sem possibilidades de ousar, burlar, 

questionar, transgredir. Não são esperadas surpresas, impera toda uma 

estabilidade pouco instigadora. Ao mesmo tempo em que é sabido o que vai 

acontecer e o que se espera de cada um, não se sabe o porquê de se realizar as 

tarefas. O trabalho com a língua parece se tornar um fardo, um dever, uma tarefa.  
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A ênfase na escrita de palavras soltas para fixar determinados 

fonemas, a ausência de interdiscursividade e de registros significativos, 

representantes de idéias, valores, emoções de falantes e ouvintes concretos em 

situações de troca e produção, gera uma alfabetização alienante e alienada de si 

mesma, cujo único objetivo é alfabetizar para ensinar o mecanismo do ler e do 

escrever (Smolka, 2001). 

 

Uma vez que procuro entender a aquisição da língua escrita como 

prática de construção de conhecimento que se dá na dinâmica das interações 

sociais, passo a considerar imprescindível um trabalho que torne relevante o papel 

do OUTRO: o que o outro diz ou deixa de dizer é constitutivo do conhecimento. 

Nessa perspectiva, não há espaço para utilização de textos instrumentais, com o 

fim tão somente de fixar fonemas, grafemas e apurar uma compreensão 

referencial do código escrito, sob pena de limitar as potencialidades da leitura e da 

escrita no espaço escolar. Um texto instrumental se presta puramente a sua 

decodificação, não serve para ser lido, curtido, apreciado, discutido. Quando 

trabalha nesta perspectiva, a escola se põe em dissonância com as representações 

lingüísticas que se manifestam na vida social e acaba gerando o seguinte tipo de 

reflexão: 

 
(...) ler com sentido é a última etapa que a escola espera da criança no 
processo de alfabetização. A escola não trabalha o ser, o constituir-se 
leitor e escritor. Espera que as crianças se tornem leitoras e escritoras 
como resultado do seu ensino. No entanto, a própria prática escolar é a 
negação da leitura e da escritura como prática dialógica, discursiva, 
significativa. (Smolka, 2001, p.93) 
 

Para exercer esse papel, a criança precisa ter espaço, na sala de 

aula, para agir como protagonista e, ao mesmo tempo, parceira no processo de 

aquisição/produção de conhecimentos: ter voz, interagir com outras vozes, se 

firmar como pessoa por meio do seu dizer, perceber que sua voz traz ecos de 

muitos saberes que precisam ser analisados, avaliados, pensados coletivamente, 

confrontados. Nesse confronto, o professor não se anula: é o interlocutor, o 

escriba, quem traz à tona as contradições, quem desestabiliza certezas, lança 

desafios, alavanca vontades e canaliza a agitação para uma atividade instigante e 

produtiva. Assim, ao mesmo tempo que se usa a língua,  aprende-se sobre ela. 
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Esse aprendizado torna-se trabalho, cujo produto, sempre inacabado, instiga mais 

e mais trabalho: sobre a língua, sobre o conhecimento, sobre o sujeito, sobre a 

vida dentro e fora da escola. A língua e qualquer outro conhecimento não podem, 

desta forma, ser percebidos apenas como representações abstratas, mas, sobretudo, 

como ingredientes eivados de vida e de história. 

 

Para refletir um pouco mais sobre estas questões, gostaria de 

descrever, agora, algumas observações feitas na turma D, também na escola II (2º 

ano do 1º Ciclo do Ensino Fundamental). No primeiro dia de observação nesta 

turma, em conversa com a professora, fui informada que as crianças eram 

agitadíssimas, indisciplinadas e desatentas, mas que o comportamento havia 

melhorado um pouco, no decorrer do ano, em função de um trabalho contínuo 

desenvolvido com regras e jogos. A partir dessa conversa, fiquei atenta para 

verificar se as crianças apresentavam, de fato, aquelas características, e, de certa 

forma, percebi que a professora tinha razão: um grande número de alunos 

levantava constantemente durante os exercícios, muitos corriam,  brincavam de 

pique,  conversavam e desenhavam durante as explicações. Poucas eram as 

oportunidades em que se podia encontrar a turma, como um todo, engajada numa 

proposta de trabalho, buscando ouvir os colegas e a professora. 

 

A partir de então, tentei perceber quais os motivos que 

desencadeavam estas ações, de que forma elas interferiam no processo ensino-

aprendizagem e se estavam vinculadas aos tipos de propostas que eram 

apresentadas. Para fazer esta reflexão, gostaria de relatar um dia de  aula desta 

turma, observado no mês de outubro. 

 

Quando cheguei na sala, quinze minutos após a entrada, as crianças 

estavam com o livro de Matemática aberto, sobre a mesa, corrigindo os exercícios 

que haviam sido enviados para casa. A professora de pé, com seu livro nas mãos, 

fazia a correção no quadro. Após a correção daquele exercício, passaram a fazer 

os seguintes. A professora auxiliava grande parte da turma individualmente e 

quando surgia uma dúvida generalizada ia para o quadro esclarecer a todos com o 

auxílio de desenhos. Mas a explicação coletiva não mobilizava a turma, muitos 

esperavam auxílio particularizado. Enquanto se dava esse tipo de apoio, os que 
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não estavam sendo atendidos aproveitavam para conversar, brincar, correr pela 

sala... 

 

As crianças mais próximas a mim me olhavam muito, me 

acariciavam e perguntavam porque eu escrevia tanto: A professora disse que você 

vinha visitar a gente para ver se a turma é bagunceira ou quietinha, e que você 

escreve o nome das crianças bagunceiras. Expliquei a este pequeno grupo o 

motivo das minhas visitas e perguntei se eles achavam a turma quieta ou 

bagunceira. Uma aluna respondeu que ela não fazia bagunça, mas os colegas eram 

muito bagunceiros. 

 

Em determinado momento, as crianças que acabaram rápido o 

exercício se juntaram àquelas que não o fizeram e se espalharam pela sala 

brincando de correr, de roda, jogos cantados, etc. Apesar das solicitações da 

professora, o silêncio não se instala e mesmo assim ela segue auxiliando 

individualmente os que não realizaram a tarefa. Nesse intervalo de tempo ela se 

dirige a mim e declara: Eles são muito agitados. É uma característica dessa 

turma. Os que acabam rápido fazem isso, olha... e atrapalham os que demoram 

mais. Em seguida, para um aluno: 

 
(Prof.) - Você está brincando sem fazer o exercício? 

(Cr) - Ah! Mas você ainda não me ajudou. Quando você me ajudar eu 

faço. 

(Prof.) - É cara-de-pau, né? ... 

 

Após as atividades de matemática, as crianças se dirigiram para o 

lanche e tiveram um momento de recreação livre no pátio. Depois de quarenta 

minutos estavam de volta à sala. Algumas crianças pediram que eu ficasse até o 

final do dia para assistir ao ensaio de uma peça que eles estavam montando. A 

professora me contou, durante o recreio, que a turma demonstrou interesse em 

apresentar uma peça baseada na história A Bela Adormecida quando, no início da 

primavera, brincaram com a cantiga A Linda Rosa Juvenil e perceberam a 

semelhança entre as duas histórias. Ao mesmo tempo, ela declarou que talvez não 
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desse para apresentar para a escola, pois a agitação da turma não permitia a 

organização necessária para realizar um espetáculo. 

 

Ao retornar do recreio, a agitação em sala de aula estava ainda 

maior do que antes. Mesmo sem a tranqüilidade necessária, a professora pegou 

uma resma de folhas e propôs uma atividade de produção de texto. 

 
(Prof) – Já que todos estão agitados por causa do futebol na hora do 

recreio, vamos fazer um texto sobre o futebol. 

(Turma) – Ah, não! 

(Alguns) – Eu não vou fazer. 

 

Uma folha é distribuída com uma ilustração, na parte superior, de 

um jogo de futebol tendo crianças como protagonistas. Abaixo da ilustração, as 

linhas para escrever o texto sobre a cena. 

 
(Prof) – O que não pode faltar no meu texto? 

(Alguns) –  Título, letra maiúscula e parágrafo. 

(Prof) – Como pode começar a história? 

(Alguns) – Era uma vez ... 

(Prof) – E depois? Que jogo é esse? Quais os times? 

 

A professora escreve no quadro Era uma vez... sinalizando bem o 

espaço para o título, para o parágrafo e a letra maiúscula. 

 
(Aluno) – Tia, acabou é com “U” ou com “L” ? 

(Aluno) – É “futibol” ou “futebol” ? 

(Prof) – Cadê o dicionário? Vamos colocar o nosso amigo dicionário sobre a 

mesa. 
 

Como a maior parte da turma não havia levado o dicionário, as 

crianças foram pedir emprestado na sala ao lado. Procurar as palavras mobiliza 

algumas crianças que passam a encarar a atividade como um jogo: quem encontra, 

primeiro, determinada palavra pode escrever certo o seu texto e ser o primeiro a 

acabar. A produção de texto transcorre na mesma dinâmica verificada na atividade 
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anterior: Pouca mobilização, muitas crianças brincando e conversando, 

atendimento individualizado aos que têm dificuldade e algum interesse. Em 

determinado momento, a professora me deu um texto de uma criança que ela 

considerava boa aluna e depois leu esse texto para a turma. As crianças gostaram 

de ouvir, mas não houve comentários, troca de idéias, registros no quadro... A aula 

já estava acabando e as crianças cobravam da professora o ensaio da peça. Muitas 

se dirigiam a mim dizendo que eu ia gostar de assistir e que eu não poderia faltar 

no dia da apresentação. 

 

Antes, contudo, de começar o ensaio, a professora faria a correção 

do texto. Enquanto muitas crianças se organizam e arrumam a sala para ensaiar a 

peça, algumas terminam de escrever, outras guardam material e outras brincam 

pela sala. A professora, por sua vez, transcreve para o quadro de giz o texto de um 

aluno (sem identificá-lo) com todos os “erros” e o mesmo formato que se 

encontrava no papel. Ao acabar de escrever, exige silêncio e atenção e só obtém 

êxito ao ameaçar o cancelamento do ensaio da peça. 

 
(Prof) – Vamos descobrir juntos o que está faltando nesse texto! Ele 

ficou bem legal, mas precisa melhorar. 

 

No mesmo lugar em que havia transcrito o texto do aluno são feitas 

modificações apagando e corrigindo os erros e acrescentando palavras para tornar 

o significado mais completo. Essa correção, mesmo sendo feita com giz de outra 

cor, deixa a escrita visualmente muito confusa, de difícil apreensão pelos alunos, 

que não se envolvem inteiramente. Acabada a correção, todos já estavam prontos 

para ensaiar e os textos já haviam sido recolhidos pela professora. Nessa hora, a 

mobilização foi geral. Até mesmo os alunos mais dispersos, desinteressados e 

agitados se voltaram para a atividade. O pequeno burburinho que houve, se 

verificou pelo fato de todos estarem ocupando um espaço pequeno entre as 

carteiras e o quadro de giz. Talvez se fosse feito um círculo no fundo da sala 

(onde há mais espaço) com improvisação de um palco (delimitação do espaço 

ocupado pelos personagens) a organização seria maior. 
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Segundo depoimento da professora, a peça foi adaptada por ela, 

que mimeografou o texto e dividiu as falas entre narrador e personagens. Todos 

tinham um papel e receberam suas falas para decorar em casa. O final da peça foi 

discutido em classe, entre professora e crianças, partindo da idéia de um aluno. 

 

Em uma atividade de dramatização se torna clara a existência de 

interlocutores e de um porquê para as ações. O OUTRO é membro integrante de 

todo o processo. Nesse momento, as crianças têm oportunidade de se expressar de 

forma mais global e espontânea (ainda que sigam um script, os gestos, a 

entonação, o olhar, a emoção são inteiramente seus, marcadores da própria 

subjetividade); há, também, uma finalidade clara e instigante para todo o 

empenho. Precisam ser claras e elaborar bem o discurso para garantir a 

comunicação. Além disso, estão fazendo algo diferente do cotidiano escolar 

centrado em cópias e deveres. Interessante que mesmo sendo no fim do dia, 

quando todos deveriam estar cansados, houve uma concentração de esforços para 

trabalhar interagindo ativamente com o outro, falar e ouvir, prestar atenção, não 

dispersar. Caso contrário, não seria possível apresentar a peça, que era um desejo 

coletivo. A agitação demasiada observada nas atividades anteriores se converte 

em criação e desejo de se expressar. 

 

Isso nos faz pensar sobre a questão da indisciplina em sala de aula. 

Não é raro escutar professores caracterizarem suas turmas de indisciplinadas e 

agitadíssimas e, muitas vezes, elas os são. Mas seria interessante buscar as causas 

dessa indisciplina e oferecer alternativas para canalizar a agitação promovendo, ao 

mesmo tempo, produção de conhecimentos. Retomando a atividade narrada, a 

preparação da peça “A Bela Adormecida” poderia fazer parte de um projeto maior 

que culminaria na sua apresentação, um projeto que envolvesse não apenas a 

montagem da peça, mas uma série de atividades integrando as áreas do 

conhecimento. Em Língua Portuguesa, por exemplo, poderia haver espaço para 

produzir textos recontando a história, escrever as próprias falas, dar sugestões, 

ouvir as idéias dos colegas, encontrar caminhos para tornar o texto mais claro. 

Para isso, as aulas de produção de texto não podem ser calcadas apenas na 

preocupação ortográfica e estrutural; é fundamental que haja interlocução. Leitura 

e escrita só se realizam como produção de sentidos se há um forte teor de desejo 
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permeando suas ações na direção de um OUTRO com quem interage ou que 

venha a interagir. Da leitura e da escrita para o OUTRO se aprende e se pensa 

sobre o que se lê e se escreve em situações concretas, com objetivos definidos, 

implicando, nesse processo, um trabalho árduo de reflexão sobre a língua, de 

elaboração do pensamento e sua representação escrita, de confronto sócio-

ideológico, ortográfico, gramatical.  

 

4.3.  
O Compromisso Político nas Escolas Públicas 

 

Eles não têm vivência, gente! 

Eles não têm vivência... 

 

No item anterior, me preocupei em destacar situações que fizessem 

pensar sobre as formas discursivas em atividades de aquisição da língua escrita e 

suas implicações na produção de conhecimento. A partir de agora, gostaria de 

trazer uma reflexão sobre o compromisso político implícito ou explícito nas aulas 

de ensino da língua materna, nas escolas públicas. Inicialmente, não era objetivo 

desta pesquisa trazer, num item exclusivo, essa discussão, mas a permanência no 

campo, as observações e os diálogos aí travados, me fizeram perceber sua 

relevância e sua relação com a questão maior: dialogismo e estética na aquisição 

da língua escrita. 

 

No item 3.2, descrevi três fragmentos de aula observados na turma 

C (ano I do 1º ciclo do Ensino Fundamental), na escola II. Volto, agora a esta 

turma, entretanto, me detenho em depoimentos espontâneos da professora e em 

fragmentos de suas falas em situação de entrevista. 

Nos dois primeiros dias de observação na turma C, em conversa 

informal com a professora, durante as aulas, pude colher dois depoimentos 

importantes para a reflexão que agora se estabelece. 

 
Eu tenho na turma três grupos: um totalmente alfabetizado; outro 
caminhando como eu esperava – com certa dificuldade, mas 
caminhando; outro muito difícil, que ainda é pré-silábico. Eles sentam 
de acordo com a preferência. Os mais espertos se procuram. Os que têm 
mais dificuldade eu costumo colocar perto dos mais espertinhos para 
aprenderem juntos. Esse, aquele e aquele de blusa vermelha..., eles que 
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são do abrigo, têm muita dificuldade e preguiça. Nunca querem e não 
vão participar das aulas de apoio. Hoje a turma está noventa por cento 
mais tranqüila do que antes. Eles eram impossíveis. 
 

Nessa escola, as turmas recebem crianças que são atendidas em um 

abrigo numa rua próxima. São crianças que têm família, moram com os pais, mas 

passam parte do dia no abrigo e parte na escola. Uma das crianças apontada pela 

professora como preguiçosa, com extrema dificuldade de aprendizagem e 

identificada como pertencente ao abrigo, logo após esse depoimento, desiste de 

fazer um exercício em uma folha mimeografada (Texto RATO DANADO, 

relacionado no item 3.2.), joga sua folha no chão, fica abaixada com a cabeça 

apoiada na cadeira, enquanto alguns colegas de seu grupo seguem fazendo o 

exercício. 

 

No segundo dia de aula, fiquei sabendo que a professora desta 

turma trabalha em outro colégio no turno da manhã. Ela é contratada por uma 

escola da rede pública federal que atende, em sua maioria, crianças de classe 

média. No primeiro ano de contrato (2001) a professora trabalhou com uma classe 

de alfabetização, seguindo a turma, no ano seguinte, para a primeira série (essa 

escola segue um sistema seriado de ensino). Nesse mesmo dia, obtive o seguinte 

depoimento: 

 
Aqui, o trabalho é bem diferente. Sofri muito no começo. Demorei a me 
adaptar. Tive que mudar completamente o trabalho. Lá no outro colégio, 
as crianças entendiam a proposta, se aventuravam na escrita. Até os 
mais pobrezinhos conseguiam. Os pais entendiam. Aqui não. Aqui as 
crianças se recusam a escrever como sabem, exigem um trabalho 
silabado. Então eu misturo o texto com as sílabas. Eles não conseguem 
identificar palavras no texto se não houver um modelo. Os pais me 
perguntam quando é que eu vou usar as cartilhas distribuídas para as 
escolas... A concentração deles é pequena, não dura mais que uma hora 
e meia... Eu tenho alguma dificuldade... Estou procurando o caminho... 
 

Era o primeiro ano da professora no município, mas ela trazia em 

sua bagagem mais recente a experiência de alfabetizadora na outra escola: uma 

escola federal, pública, destinada aos filhos da classe média. Nessa instituição era 

possível trabalhar como acreditava que, segundo pistas encontradas em seus 

depoimentos, consistia na escrita espontânea e na utilização de textos. Na escola 

da classe média, as crianças e os pais permitiam a realização de um trabalho mais 
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voltado para a produção de conhecimentos. Na escola municipal, esse mesmo 

trabalho não era possível, nem crianças nem pais entendiam a proposta e, tamanha 

era sua força, que impediam sua concretização. Nela, segundo a professora da 

turma C, encontramos crianças carentes, com passagem por abrigos, com pouca 

concentração, impossíveis. Logo, não se esperava muito de seu desempenho. 

Nesse discurso, é possível perceber que a justificativa para o fracasso das classes 

populares, em atividades de aquisição da língua na escola, se fundamenta no 

binômio diferença / incompetência, apesar de tantos estudos da sócio-lingüística 

comprovarem que ser diferente não é ser desigual ou incapaz. Nessas falas, 

transparecem a dificuldade de trabalhar com um universo distinto daquele em que 

o professor tem como referência e a busca de soluções que, na verdade, 

aprofundam o problema, uma vez que não revelam sua causa: crianças pobres e 

carentes não entendem uma proposta de trabalho emancipatória. Não se pode 

esperar muito delas. Com isso, resta a permanência, é isso que elas exigem. 

Diante de tal quadro, onde o compromisso político da escola pública destinada às 

classes populares? Quem tem voz nesse espaço? O que é ter voz nesse espaço? 

Quem realmente determina o tipo de trabalho que aí deve ser desenvolvido? A 

serviço de que política se desenvolve esse tipo de trabalho? 

 

Gostaria de trazer outros depoimentos sobre o mesmo assunto, 

emitidos em situação de entrevista pela professora da turma em foco, no final do 

ano letivo. Faço questão de trazer fragmentos extensos desses depoimentos devido 

à pertinência dos mesmos. 

Quando comecei (a trabalhar no município), no final do ano passado 
(2001), fui para Santa Cruz, e a realidade era muito pior do que nós 
vemos aqui. Se a gente hoje tem uma clientela carente, lá era muito pior. 
Eu tenho problemas de aprendizagem na minha turma, sim, mas, pelo 
menos, dá para a gente levar. Lá, não dava para levar. (...) Isso era uma 
lotação provisória, graças a Deus, e em fevereiro (2002) eu vim para cá. 
Fui bem recebida, fui bem apoiada... Mas o trabalho com o ano I (Classe 
de Alfabetização), eu senti um pouco de dificuldade... porque... eu senti 
que as crianças não tinham interesse. No início do ano, eu comecei com 
uma turma de vinte e seis crianças boas. Crianças boas! Mas aos poucos 
essa turma foi diminuindo, eu fiquei doente, tive dengue, fiquei vinte dias 
de licença. Quando voltei, minha turma tinha dezenove crianças. Bem, a 
minha turma estava com dezenove, a turma da manhã estava com vinte e 
pouco, eram duas turmas de manhã... houve uma ordem da Secretaria 
(Municipal de Educação) para que uma turma fosse eliminada e se 
juntasse às outras. E foi complicado porque eu recebi um grupo de 
crianças que vivem juntas o dia inteiro, porque vem do abrigo aqui 
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próximo, que têm conflitos no abrigo e, às vezes, vêm resolver na sala de 
aula, que são carentes, que não têm interesse, que têm uma rotina 
diferente... E isso chocou... No início, você via claramente duas turmas 
dentro de uma só. Eu tive que voltar o trabalho todo, parei a 
alfabetização para fazer um trabalho de relacionamento e integração. 
 
Como eu trabalho no X (colégio em que a professora trabalha no turno da 
manhã) e acredito nessa filosofia de letramento..., eu acho que a criança 
tem que ter uma leitura de mundo. Ela tem que ter o conhecimento do 
mundo, tem que se interessar pelas coisas, até para você partir para um 
lado mais... pedagógico, na sala de aula. E você via que aquelas 
crianças não queriam aquilo. 
 

Além das dificuldades, porque elas têm uma dificuldade muito grande, 
tem essa resistência de não querer aprender. O porquê, eu não sei... Eu 
tenho uma na minha sala que quando ela percebe que não vai conseguir 
fazer, ela abaixa a cabeça e dorme. Eu acho que é auto–estima. Então, a 
proposta, ela teve que mudar um pouco. Houve dias que eu parti para a 
silabação mesmo, para tentar alcançar essas crianças... E não cheguei 
ao final do ano com a proposta que eu tinha no início, que era eles 
estarem escrevendo textos sozinhos. Eu consegui, no máximo, produção 
de frases. As crianças com mais dificuldade, elas até reconhecem as 
palavras, mas têm umas que não sabem os nomes das letras direito. E 
você trabalha o alfabeto o tempo todo, pesquisa..., mas eu acho que 
aquilo ali para eles não tem sentido, sabe, não é parte da vida deles. 
Então, o que eu acho que ocorre no Município é isso: você trabalha com 
uma comunidade mais carente, você dá de cara com isso. 
 

Eu conversei com a menina que toma conta deles lá (profissional do 
abrigo responsável pelas crianças que freqüentam esta turma)(...) e ela 
mesma me falou que esta turma é a mais difícil que ela já teve lá em, eu 
acho que, treze anos que ela trabalha lá. Eu acho que a vida está tão 
complicada que as coisas, agora, só tendem a piorar... É muito estranho 
você ter um grupo grande, eu acho que é um grupo grande mais de dez 
crianças, todas com praticamente a mesma personalidade, com a mesma 
atitude, com a mesma postura, e ... não querendo nada... E todos são do 
mesmo lugar, infelizmente, todos moram no Turano, na Mangueira... 
devem viver coisas muito complicadas. 
 

Nesses relatos, é possível perceber uma forte crença na 

incapacidade das crianças. Por viverem em realidades distintas da que a 

professora elege como modelo (por, muitas vezes, ser a sua própria realidade), por 

levarem conflitos adversos para sala de aula, por serem carentes e desinteressadas 

impõem um outro ritmo e formato ao trabalho. Estas crianças são investidas de 

uma força tão grande que levam a professora a trabalhar de uma forma que não 

considera a melhor, porque seus alunos assim o exigem. As dificuldades são 

intransponíveis. A esses alunos só resta um trabalho menor pois, segundo a 
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professora, são resistentes e não têm auto–estima. Uma realidade adversa e 

inexorável é traçada. Será mesmo? 

 

Faço agora um breve intervalo na análise da entrevista, sem perder 

de vista a discussão em foco, para relatar uma situação que me fez pensar sobre a 

possibilidade de trabalhar discursivamente, na aquisição da língua escrita, com 

qualquer criança, pertencente a qualquer classe social. 

 

No mesmo dia em que realizei a entrevista com a professora da 

turma C, fiquei no pátio da escola aguardando a sua  chegada. Enquanto isso, 

algumas crianças me cercaram para conversar. Eu estava com um jornal na mão e 

folheava uma revista anexa ao jornal. Dentre as crianças que se aproximaram de 

mim, estava a aluna em quem eu presenciei, em várias situações de classe, o 

desinteresse pelas tarefas (a mesma aluna que a professora relatou, na entrevista, 

que não fazia os exercícios e ficava de cabeça baixa). Dentre outras coisas, as 

crianças me perguntaram o que eu tinha lido no jornal e o que havia naquela 

revista. Uma delas identificou na capa da revista a foto de um conjunto de 

cantoras que vinha fazendo enorme sucesso entre o público infantil. Na mesma 

hora, essa criança pediu para eu dar aquela foto para ela. Diante da minha atitude 

positiva, a aluna identificada como aquela que nunca tinha interesse em qualquer 

atividade de sala de aula pediu para eu também dar aquela foto para ela. Como 

não havia duas iguais, propus que procurássemos, juntas, na revista, outra foto 

interessante. Conforme procurávamos, líamos algumas notícias (que eram todas 

sobre a programação cultural da cidade do Rio de Janeiro, naquela semana) e 

fazíamos comentários. Muito do que estava escrito e anunciado chamou atenção 

dessa aluna, despertou seu interesse porque, como declarou, já tinha visto na 

televisão. 

 

De certa  forma, essa situação entra em confronto com a fala da 

professora, quando afirma que seus alunos, na escola municipal, não querem um 

trabalho voltado para a leitura de mundo, para as discussões de fatos cotidianos. 

Partir de uma conversa informal, como a que ocorreu entre as crianças e eu, 

aparentemente sem importância, em atividade consistente em sala de  aula, pode 
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oferecer inúmeros recursos para um trabalho interdiscursivo na aquisição da 

língua escrita. 

 
Uma coisa que eu senti muita diferença (em relação ao trabalho 
desenvolvido na outra escola) foi das discussões. Nesta turma (no 
Município) eu não podia levar discussão para eles, sabe... Levar 
questões para serem discutidas em sala... Você via um grupo de cinco ou 
seis participando do debate, e outros aproveitavam aquele momento 
para fazer outras coisas. Enquanto na outra escola eu tinha que cortar 
porque eles só queriam falar. E tudo era motivo para falar, questionar... 
(...) Eu não sei se é outra criação, se é outro ambiente, se é a escola... 
 
Eu acho que são coisas políticas que atrapalham o trabalho, e aí..., não 
sei... Eu acho que existe alguma coisa, porque... essa questão da 
carência, do social, isso você vê que atrapalha... Você mostrar para uma 
criança uma figura, pedir para ela falar sobre aquela figura e ela não 
consegue te dizer nada... (...) Eu chego de manhã, no outro colégio, com 
o menino contando que no dia seguinte que estreou Harry Potter, a mãe 
levou para ver Harry Potter, depois eles foram no “Parque da 
Mônica”...,  e eu chego aqui na segunda–feira, de tarde: – Ah, meu tio 
morreu! Levou um tiro... São realidades muito diferentes. E acho que é 
por isso que, hoje, eu me contento, eu estou quase satisfeita com o 
resultado obtido. Crianças que não liam nada, hoje, conseguem, pelo 
menos, identificar as letras do nome, escrevem e, às vezes, reconhecem 
as palavras, só não sabem direitinho se é aquela letra ou não: – Ah, é 
com M? É MACACO, tia? Bom, eu acho que já é uma vitória para eles. 
Agora, que tem que haver um investimento, aí, nessa área social, isso 
tem... 
 

Por que será que estas crianças de classes populares têm 

dificuldade de se expressar em sala de aula? Quais as causas dessas dificuldades 

que interferem na realização de um trabalho discursivo com a língua? Quando 

uma criança não consegue falar sobre uma figura que lhe é mostrada, é sinal de 

que ela não tem vivência e por isso não tem o que falar, ou sinal de que aquela 

figura não lhe diz nada? Morar em áreas marginalizadas e conviver com situações 

de riscos é ser incapaz de produzir discurso? Por que não trazer para o debate, em 

sala, essa vivência? Por que não falar, ler e escrever sobre ela? E, ao mesmo 

tempo, por que não trazer o sonho, a ficção, a fantasia, a linguagem lúdica dos 

textos literários para as atividades de aquisição da língua? A brincadeira, o jogo, a 

imaginação, os simbolismos literários não fariam parte da vivência e das 

necessidades de qualquer criança em qualquer lugar do mundo? 
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Diante do que foi exposto, e tendo em vista uma proposta de 

trabalho com a língua centrada na interdiscursividade e na produção de 

conhecimentos de forma democrática, gostaria de pensar sobre a necessidade de 

tentar perceber que criança é essa que chega na escola para iniciar seu processo de 

alfabetização. Que leituras ela traz do seu mundo e que mundo é esse. Que signos 

compõem e se materializam na formação da consciência dessa criança? Nesses 

signos estão suas crenças, seus valores, suas formas de conceber a vida e as 

pessoas. Esses signos trazem as marcas da sua vivência. É por seu intermédio que 

a escola será capaz de identificar que sujeito é esse que ocupa seus espaços. 

(...) um sujeito constitutivamente heterogêneo, de uma incompletude 
fundante que mobiliza o desejo de completude, aproximando-o do outro, 
também incompletude por definição, com esperança de encontrar a fonte 
restauradora da totalidade nunca alcançada, construindo-se nas 
relações sociais, entendidas estas como espaço de imposições, 
confrontos, desejos, paixões, retornos, imaginação e construções. 
(Geraldi, 1999, p.20) 
 

Por meio desses signos, gerados no ambiente social imediato e 

confrontados com tantos outros ao longo de diversificadas experiências, a 

consciência vai se alimentando e se consolidando numa íntima relação com o 

discurso e sua produção histórica. É a fala interdiscursiva interferindo na 

formação da consciência e ambas agindo sobre o mundo, marcando a existência 

para, em seguida, receberem as marcas dessa nova realidade transformada ao 

longo da História. É nessa cadeia que se forma a consciência dos sujeitos. Quando 

a criança chega na escola, provavelmente, já participou e vem participando em seu 

meio de diferentes contatos que se desenvolvem nessa cadeia, que povoam a sua 

vida. O que leva, então, o professor que trabalha com as classes populares afirmar, 

enfaticamente, que crianças a elas pertencentes não têm vivência? Este seria um 

deflagrador da dificuldade, que ainda permeia nossa sociedade e suas instituições, 

em lidar com parâmetros distintos daqueles eleitos pela cultura padrão oficial. 

Crianças que trazem em seus discursos as referências a um outro modelo cultural 

sofrem (e são levadas a calar) quando não se reconhecem, nessas referências, 

manifestações válidas e ricas de uma cultura real, que promove saberes e que pode 

contribuir na formação de novos olhares e modelos. Ainda é possível verificar a 

cisão entre a cultura das classes populares e a cultura oficial da elite. Cisão 

perigosa e catastrófica quando age preconceituosamente nas salas de aula em 
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atividades de aquisição da língua escrita. Por que uma criança que se manifesta, 

argumenta, critica, conta história entre seus pares, quando chega na escola, é 

considerada incapaz de aprender a própria língua, da qual já faz uso?  

 

Trago essa discussão por considerá-la de fundamental importância 

em qualquer estudo sobre alfabetização e sobre a produção de conhecimentos nas 

atividades de aquisição da língua escrita. Quando se defende uma escola pública 

comprometida politicamente com as classes populares, que valorize a sua 

linguagem e os seus modelos culturais nas aulas de ensino da língua materna, não 

se pretende, apenas, permitir a tomada de conhecimento de uma cultura alijada 

pelo modelo oficial, dar voz àqueles que não têm espaço de expressão na 

sociedade como um todo. Mais do que isso, trazer para a escola pública a fala de 

seus alunos é condição fundamental para produção de sentidos na aquisição de 

qualquer conhecimento. A grande dificuldade de êxito das classes populares nos 

bancos escolares não poderia estar calcada em uma questão de linguagem? 

Quando uma determinada classe social domina as instâncias públicas de utilização 

da língua e determina a existência de um único sistema de referências culturais, 

nessas instâncias, age de forma contrária à democratização dos saberes. 

 

A escola é uma das principais instâncias públicas de uso da língua 

a que a criança tem acesso (Geraldi, 1999). Antes de ocupar esse espaço, ela já 

agia como locutora e interlocutora em situações familiares e privadas. É esta 

experiência lingüística que é levada para a sala de aula, e é a partir dessa 

experiência que se dá a formação da consciência, a apreensão de modelos 

culturais, a valorização de determinados conteúdos. Estas já são experiências de 

construção de conhecimentos tão válidas quanto as demais disseminadas em 

outras instâncias. Não cabe à escola transmitir monologicamente um saber 

universalmente produzido. Esse saber universal, produzido e acumulado no 

decorrer de um longo processo histórico, é fruto de muitos saberes que se 

elaboraram e reelaboraram no confronto. É no confronto que se instituem os 

saberes, por isso sua produção e compreensão se dá num processo dinâmico. 

Perceber a fala do aluno que chega aos bancos escolares e valorizá-lo no processo 

de tomada de conhecimento seria, de certa forma, perceber esse confronto e essa 

dinamicidade. 
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4.4 
A Dimensão Estética no Ensino da Língua 

 

Vocês já terminaram o dever? 

Então, vão pegar um livrinho. 

 

Até então, me detive em discutir as formas discursivas em sala de 

aula, sua relação com o processo de produção de conhecimentos e a necessidade 

de democratização desse processo, defendendo sua valorização em atividades de 

ensino de língua materna, nas escolas públicas de forma geral. Pretendo 

desenvolver, agora, um novo eixo, na análise das observações, enfatizando a 

dimensão estética naquelas atividades, sem deixar de associá-la a produção de 

sentidos e de saberes. 

 

Esse novo eixo terá como apoio a discussão sobre atividades 

realizadas com livros literários ou histórias literárias (sem uso do livro) e o 

trabalho realizado nas salas de leitura nas duas escolas. Volto, neste momento, a 

descrever situações observadas nas turmas A e B (Educação Infantil) e na turma D 

(Ano II do 1º ciclo do Ensino Fundamental). Além disso, trago depoimentos da 

professora de sala de leitura, que é a mesma tanto na escola I quanto na escola II. 

 

Na turma A, as atividades sempre têm início na rodinha. As 

crianças chegam do pátio formadas, penduram suas sacolas nos cabides e já se 

posicionam em círculo em determinado local da sala. Crianças no chão, professora 

numa cadeira: cantam algumas músicas (todos os dias são cantadas as mesmas 

músicas) para confraternizar o grupo, há conversas sobre o tempo, sobre o dia e 

sobre o calendário. Esta atividade é sempre a mesma, segue sempre uma 

seqüência rígida, não há momentos, nela, em que as crianças falem de si 

espontaneamente (embora algumas crianças burlem essa regra e façam isso 

paralelamente ao controle da professora). Em seguida, é lançada uma proposta 

nova de trabalho ou é dada continuidade a um trabalho já iniciado no dia anterior. 

A professora explica todos os passos e as crianças se dividem livremente pelas 

mesas, em grupo, para executar as tarefas. Esta é uma etapa do trabalho que 

consiste em atividades orientadas. Geralmente são dobraduras para serem pintadas 
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e compor um painel ou uma maquete, técnicas de pintura, exercícios 

mimeografados sobre numerais, atividades sobre vogais. Terminada a etapa 

orientada e recolhidas as tarefas, as crianças têm liberdade para escolher 

atividades livres em grupos, com possibilidade de rodízio: recorte e colagem, 

massinha, pintura, desenho. Quando estas se esgotam, é hora de jogos e 

brincadeiras, ainda dentro da sala. A turma se divide, espontaneamente, entre 

meninos e meninas. Estas brincam de casinha e, aqueles, de carrinho e super–

heróis. Estas etapas do trabalho se desenrolam entre 13h e 15h. A partir de então, 

todos vão para o recreio, para o parquinho e  aula de artes ou sala de leitura. 

Durante as observações, alguns aspectos me chamaram bastante atenção: a ênfase 

quase que majoritária dada às atividades plásticas e a jogos e brincadeiras livres, o 

pouco diálogo entre professora e crianças (o “diálogo” vinha sempre atrelado à 

explicação das tarefas, à queixas, broncas, fiscalização e castigos) e ausência de 

manuseio de livros literários dentro de sala. Todos os dias as crianças tinham 

horário livre para brincar (horário que a professora utilizava para organizar o 

material das crianças ou o seu armário) mas não havia um momento de contação 

de histórias, pelo simples prazer de contar e ouvir, e de manusear livros. Essa era 

uma tarefa destinada à sala de leitura, que se encarregava de receber as crianças 

uma vez por semana, durante meia hora. Entretanto, nos dias em que observei esta 

turma, ela não freqüentou a sala de leitura nenhuma vez. 

 

Os poucos livros que havia na sala pareciam não despertar 

interesse, pois, não pude observar nenhuma criança se dirigindo a eles. Ficavam 

alguns poucos exemplares em uma mesinha perto da entrada e, no alto de uma 

estante, havia uma caixa, também, com vários livros enfileirados, mas nunca 

observei qualquer criança solicitar o uso deles. 

 

No primeiro dia de observação, nesta turma, pude acompanhá-la a 

um evento de contação de história, na sala de música, com duas senhoras que 

trabalhavam com histórias da tradição oral. Nesta atividade foram usados 

bonecos, máscaras, cenários, cd..., mas em nenhum momento se mostrou ou fez 

referência aos livros em que as histórias estavam registradas. Estas, antes de 

serem contadas, eram detalhadamente explicadas, com receio de não haver algum 

entendimento. Ao voltar para sala, a professora fez uma breve rememoração da 
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atividade, mas não falou nada sobre livros e autores que registraram as histórias 

narradas anteriormente. 

 

Paralelamente a este cenário, verifiquei que as crianças buscavam 

espaços para contar as próprias histórias inventadas durante as brincadeiras nos 

horários livres, dentro de sala ou no parquinho. Ao contar essas histórias, as 

crianças passavam a incorporá-las, se transformavam em personagens, 

aproveitavam a liberdade e a relativa ausência da professora para se manifestarem, 

para investir suas ações de sentimentos peculiares, para serem algo a mais do que 

eram (independentes de rótulos e estereótipos classificatórios) e para estarem em 

um lugar diferente daquele em que realmente estavam: eram criações e 

transgressões que se realizavam na e pela palavra. 

 

Na turma B, as conversas entre professora e alunos se estabeleciam 

num tom mais amistoso e negociador, sem tanta imposição. Pude observar, nos 

murais e no blocão, o registro de atividades que, provavelmente, se 

desenvolveram em situações discursivas, com base em troca de idéias e 

depoimentos entre as crianças e entre eles e a professora: O Brasil que nós 

queremos; O meu pai é assim; A família que eu tenho... Esta turma inicia o dia em 

atividades externas, no pátio e no parquinho. Após o recreio, às 15 horas, ela se 

dirige para a sala e inicia esse momento da mesma forma que a turma anterior 

(canta, fala do tempo, do dia, dos acontecimentos...), com a diferença de que é 

mais estimulada a falar, a responder questões, a interagir entre si; o que faz com 

prazer e com facilidade no exercício de escuta. Em relação às atividades 

seguintes, foi possível perceber uma similitude com a turma A: grande ênfase em 

atividades plásticas; um horário livre em grupinhos que se revezavam entre 

massinha, recorte e colagem, pintura e desenho; um horário livre com jogos e 

brinquedos. A professora também aproveita o período em que não está dirigindo 

as tarefas para organizar e preparar o material, resolver problemas de coordenação 

(pois acumula, nessa escola, duas matrículas: em uma é professora e em outra, 

coordenadora). 

 

Quanto aos livros, em sala de aula, recebem quase o mesmo 

tratamento verificado na turma A: numa pequena estante próxima à entrada da 
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sala, são dispostos alguns livros pelos quais nunca observei uma procura 

voluntária das crianças. Dentro de um dos armários existe uma caixa contendo 

alguns livros distribuídos pela CRE e pelo MEC para as salas de leitura que, 

segundo a professora, em determinados momentos podem ser usados pelas 

crianças. Não observei nenhuma atividade em que esses livros tenham sido 

manuseados. 

 

Entre uma atividade e outra, meninas e meninos sentavam perto de 

mim, perguntavam o que eu escrevia e porque eu tinha sempre livros e jornal na 

mão, o que tinha escrito neles, se interessavam pelas imagens, reconheciam fotos. 

Havia, também, um grande interesse em saber coisas sobre a minha vida e, sem 

esperar resposta, contavam fatos da própria rotina e dos familiares. Havia muita 

vontade de falar e muitos eram os momentos de interlocução espontânea. 

 

No período em que observei esta turma, pude presenciar duas 

atividades de produção de texto. Uma era baseada em origami: as crianças, em 

roda, faziam, junto com a professora, no chão, a dobradura de um cachorro, com 

ênfase nos nomes das formas geométricas que surgiam a cada etapa. Concluída a 

dobradura, todos foram para seus lugares nos grupos, colaram a dobradura numa 

folha de papel ofício, coloriram e depois, individualmente, narraram para a 

professora a ação que aquele cachorro estava fazendo para que fosse registrada na 

folha, ao lado da dobradura. Embora o registro tenha sido uma atividade particular 

entre cada criança e a professora, muitas repetiam o mesmo modelo de frase e o 

seu conteúdo; muitas, também, não tinham o que falar, não estavam motivadas e 

tiveram que ser orientadas quase que integralmente pela professora. A outra 

atividade foi observada na última semana de aula, próxima à comemoração do 

Natal. Consistia em escrever uma carta para Papai Noel: foi distribuída uma folha 

de papel ofício, as crianças teriam que escrever na parte superior o nome PAPAI 

NOEL, escrito no quadro pela professora com a participação de algumas crianças 

que tentavam soletrar. Embaixo, ocupando a parte central da folha, seriam 

desenhados os presentes desejados. No final de tudo, a criança escreveria o seu 

nome. Não houve uma preparação mais detalhada para a atividade; não se 

conversou sobre cartas, sua estrutura, suas funções...; não se discutiu a 

compreensão sobre o Natal trazida pelas crianças, seus significados. Enfim, aquele 
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era um dia reservado para fazer trabalhos, sobre o tema natalino, para serem 

colocados no envelope que as crianças levam periodicamente para casa com todas 

as tarefas realizadas na escola. Enquanto a turma fazia a carta para Papai Noel, a 

professora confeccionava outro material que seria utilizado ainda naquele dia, e 

como ela percebeu que muitos alunos não compreenderam a atividade da carta 

(muitos desenharam um Papai Noel, copiaram seu nome ao lado do desenho e 

assinaram o exercício na parte inferior da folha, numa das extremidades, como 

faziam com todas as atividades de desenho) dava dicas e orientações do lugar em 

que se encontrava. 

 

Gostaria de relatar outra atividade observada, ainda na turma B, 

desta vez voltada para a produção oral. A escola completou oitenta anos no início 

do mês de dezembro. Em função do significado desta data, foram preparadas 

comemorações entre professores e funcionários e entre estes, alunos e 

comunidade. Os preparativos não se restringiram à confecção de enfeites, murais e 

números artísticos das crianças, houve, também, a preocupação em contar a 

história da escola e convidar ex-alunos e parentes dos patronos da instituição para 

darem depoimentos. Toda a escola se mobilizou e uma das principais responsáveis 

pelo evento foi a professora da turma B. No dia seguinte à comemoração, a 

atividade inicial, nesta turma, foi conversar na rodinha sobre tudo que ocorreu no 

dia anterior e relembrar um pouco da história da escola. As crianças estavam 

muito motivadas, se ouviram com interesse, falaram com empolgação. Aliás, uma 

das características que mais me despertou a atenção foi a necessidade que a turma 

demonstrava de falar, de trocar idéias. Enquanto faziam as atividades, interagiam, 

muito, verbalmente.  

 

Pude presenciar uma aula desta turma na sala de leitura e foi a 

própria professora da turma que levou as crianças e fez a contação. As crianças, 

logo que chegaram, sentaram no centro da sala, sobre um tapete emborrachado e 

esperaram a professora contar uma história, pertencente a uma série, sobre as 

características dos animais. Não houve, por parte da turma, iniciativa em mexer 

nos livros das estantes, nem no início e nem depois da contação; não havia 

também, dentro do conjunto de livros enfileirados nas estantes, uma seleção que 

pudesse ser manuseada pelas crianças. A turma ficou nessa sala, 
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aproximadamente, vinte minutos, tempo suficiente para se organizar no espaço, 

escolher a história, dentro de um leque de opções oferecido pela professora (todas 

sobre características de animais), ouvi-la, responder algumas perguntas e se dirigir 

para sala de música para assistir a uma apresentação sobre cuidados com o corpo, 

com estagiárias e profissionais de saúde. Na sala de leitura há uma “boca de cena” 

para realização de teatro de fantoches; perguntei a uma criança se elas 

costumavam se apresentar. Ela me respondeu negativamente: é muito alto, só as 

tias podem usar. 

 

Houve uma situação, ainda com a turma B, que diz respeito 

diretamente ao uso do livro literário. No dia em que estavam fazendo a carta para 

Papai Noel, conforme acabavam a tarefa, as crianças poderiam brincar na sala 

(enquanto a professora recortava enfeites de anjinhos em cartolina que seriam 

pintados pela turma). Uma das brincadeiras se transformou em briga: a professora 

interrompeu o que estava fazendo, reprimiu a briga e ordenou que as crianças 

envolvidas nela pegassem um “livrinho” para ler. Apenas um aluno acatou a 

ordem, pegou um “livrinho”, folheou rapidamente e o devolveu ao lugar para 

brincar com os jogos que haviam sido dispostos numa mesa. 

 

Na turma D (Ensino Fundamental) um fato bastante semelhante me 

chamou a atenção. Dois alunos, após terem seus exercícios corrigidos pela 

professora, estavam fazendo bastante barulho brincando pela sala. 

 
(Prof.) – Vocês já terminaram o dever? Então vão pegar um livrinho. 

A ordem não foi acatada e a professora interviu novamente: 

(Prof.)– Vão pegar um livrinho para ler ou, então, brincar baixinho lá 

atrás. 

 

As crianças optaram pela segunda alternativa mas, em breve, 

ocuparam novamente a sala com brincadeiras barulhentas, atrapalhando quem não 

tinha terminado o exercício.  

 

Ainda, na turma D, pude observar outra cena de uso do texto 

literário. Era um dia chuvoso e apenas um terço da turma estava presente. 
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Conforme as crianças terminavam uma tarefa (produção de texto baseada em uma 

seqüência de três quadrinhos do Cebolinha para fazer a descrição de cada 

quadrinho), iam ocupando os espaços da sala com brincadeiras. A professora 

interviu dizendo que não queria ninguém brincando mas, sim, pegando um 

“livrinho” para ler, cada um no seu lugar. Poucas crianças acatam a ordem, 

mexem na caixa de livros, mas não escolhem nenhum. Quando todos terminam os 

textos e entregam à professora, uma aluna mostra um livro que foi emprestado na 

sala de leitura e pede para ser lido para a turma. A professora disse que não o 

conhecia e perguntou se a turma queria ouvir aquela história. A maioria disse que 

não, mas a professora, assim mesmo, disse que sim, que eles iriam gostar muito. 

 

Antes de iniciar a leitura, anunciou que como o dia estava chuvoso, 

não haveria recreação, mas, nesse horário, todos iriam brincar com os jogos que 

ela havia trazido. Como a turma havia rejeitado a primeira opção de leitura, foi 

escolhido um outro livro, também trazido por um aluno, da sala de leitura. A 

professora exigiu silêncio, disse o nome do livro, do seu autor, iniciou a leitura, 

que, por vezes, era interrompida para fazer algumas perguntas sobre o que já havia 

sido lido e o que poderia acontecer em seguida. A turma se mobiliza para a 

atividade. Ao terminar a primeira história, uma aluna solicita que seja contada 

outra. A professora diz que, por estar chovendo, o dia era excelente para contar e 

ouvir histórias. Faltavam, então, dez minutos para o recreio quando iniciou uma 

nova leitura, mas, desta vez, não havia mais mobilização, a turma se dispersa e 

não ouve mais a professora. Esta se aborrece, diz que não vai contar mais nada, 

que cada um deve pegar o livro que deseja e ler no próprio lugar, silenciosamente. 

Somente alguns alunos seguem o solicitado. Muitos conversam, brincam e se 

preparam para o recreio. 

 

Diante dos relatos, gostaria de fazer algumas reflexões. É possível 

identificar um lugar definido para o texto literário em sala de aula? Há uma 

política de leitura literária estabelecida de forma clara nas atividades pedagógicas? 

É possível esperar dos alunos uma relação íntima, prazerosa e desafiadora com os 

livros quando parece que o professor não a tem ou, se tem, não demonstra ter? Em 

algumas falas e pequenos gestos, o livro literário foi identificado, na sala de aula, 

como um passa–tempo bom para um dia chuvoso em que muitos alunos faltaram, 
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e oportuno quando sobram alguns minutos para o deslocamento para o recreio. 

Quando não há o que fazer, contar uma história é a melhor opção. Ou, então, 

quando há brigas e desentendimentos entre alunos, finaliza-se uma repreensão 

com a seguinte ordem: vai pegar um livrinho para ler no seu lugar. Na atividade 

em que usou a literatura dos quadrinhos para a produção de textos (turma D), o 

fez sem preocupação em explorar seus aspectos literários, sem discutir a relação 

imagem/texto escrito, sem referendar a fonte, distante do suporte original (o 

próprio Gibi). Por que não usar textos literários de diversos gêneros para estimular 

discussões nas rodinhas? Já que as crianças gostam tanto de falar, porque não 

aproveitar esse material verbal que já é trazido de casa e enriquecê-lo interagindo 

com as falas e pensamentos de diversos autores? Por que não aproveitar este 

material para explorar o que há de literário nele? Afinal, as crianças já chegam na 

escola conhecendo histórias, cantigas de roda, acalantos, parlendas... Por que não 

contar mais e mais histórias e fazer do momento de contato com o livro uma 

atividade consistente, com um fim claro e determinado para professores e alunos, 

abrindo espaço para registros, recontagens, reescritas, interlocuções, debates, 

discussões sobre ortografia, sintaxe, múltiplos sentidos...? É importante perceber 

que a professora da turma B gosta de pesquisar, vem resgatando a memória e a 

história da escola, gosta de escrever, está registrando esta história, tem o hábito e 

o prazer da leitura literária (o que foi declarado em entrevista), mas, assim 

mesmo, não pude observar a partilha desse interesse e desse sentimento, de forma 

intensa, em suas aulas. Nelas, parecia haver sempre a preocupação em cumprir 

tarefas, em realizar atividades sucessivas sem uma mobilização forte em envolver 

literariamente essas atividades, sempre que possível e oportuno. 

 

Após descrever algumas formas de utilização do texto literário em 

sala de aula, pretendo falar especificamente sobre a sala de leitura. As duas 

escolas apresentam esse espaço e a professora que o dinamiza é a mesma. Em 

ambas, a sala de leitura possui um acervo vasto, diversificado, com autores e 

editoras que se preocupam em oferecer ao público infantil textos inteligentes em 

livros bem feitos, bem ilustrados, de qualidade literária considerável. Textos em 

que os leitores são levados a refletir sobre sua condição cultural, social, sobre seu 

próprio universo infantil por meio de linguagens que remetem a imagens pessoais 

em confluência com outras disseminadas coletivamente, ao longo da história. Ao 
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interagir com esta modalidade de livros, a criança pode se apropriar de diferentes 

discursos, encontrar formas e espaços para se expressar, agir como locutora e 

interlocutora, estabelecer relações entre o já visto e o novo, assumir a condição de 

protagonista ao produzir sentidos numa relação dialógica. A maior parte dos livros 

que compõem os dois acervos (da escola I e da escola II) oferece essas 

possibilidades, no entanto, mesmo estando sob a tutela do mesmo professor, o 

trabalho realizado nas duas instituições apresenta peculiaridades que marcam 

algumas diferenças. Essas peculiaridades só puderam ser percebidas por meio de 

depoimentos em entrevistas com a professora da sala de leitura, pois não pude 

observar nenhuma atuação, nesse espaço, com as turmas de Educação Infantil e 

apenas duas, com as turmas de Ensino Fundamental. 

 

A professora trabalha há doze anos na escola de Educação Infantil 

(escola I). Iniciou, aí, como professora regente de turma e, há dez anos, quando 

foram implementadas as salas de leitura em todas as escolas do Município, devido 

à sua formação (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, especialização em 

Literatura Infanto-Juvenil) foi indicada pela direção da escola e selecionada por 

uma comissão da SME para ocupar a função que desenvolve4. Nesta instituição, a 

professora afirmou que já conseguiu implementar e consolidar um trabalho, na 

sala de leitura, em estreita ligação com o contexto escolar. Segundo a professora, 

a escola desenvolve projetos durante o ano e a sala de leitura trabalha de acordo 

com eles, aproveitando as brechas. Além disso, a própria sala já alcançou certo 

nível de estruturação: todos os livros estão catalogados, cada professor tem esse 

catálogo, que vem organizado em temas, e pode lançar mão das obras sempre que 

necessário. Ainda, segundo a professora, há uma política de leitura na escola: 

sempre que ela precisa faltar para participar de reuniões ou realizar atividades 

externas ligadas ao seu trabalho, o professor de núcleo comum ocupa o seu lugar 

no horário programado para sua turma. Estas freqüentam semanalmente a sala 

para ouvir histórias e, mensalmente, podem levar livros para casa para devolver na 

aula seguinte. Cada criança tem uma pasta de cartolina para transportar o livro, 

contendo a seguinte orientação para os pais: 

                                                 
4 Para ser responsável pela sala de leitura não precisa ter, necessariamente, essa formação. 
Caso não tenha, serão levados em conta o seu perfil, suas habilidades e seu interesse pela 
leitura, por meio de entrevistas com uma comissão formada na SME. 
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CIRANDA DE LIVROS 
 
 
“Sinto uma comichão no cérebro – disse Pedrinho – Quero saber coisas. 
Quero saber tudo quanto há no mundo... 
- Muito fácil, meu filho – respondeu D. Benta. – (...) está nos livros. 
Basta que os leia.” 

Monteiro Lobato 
 

 
A paixão pela leitura e pela escrita acontece quando desde cedo a 

criança é estimulada através de um contato íntimo e cotidiano com um 
bem muito precioso – o livro. 

Os livros além de proporcionar uma viagem maravilhosa através 
de sua leitura, permitem a visualização de diferentes imagens e textos. 
Pretendendo estimular a leitura, a escrita, a imaginação, a prolação, o 
cuidado com o livro e sua conservação, entre tantos outros objetivos, a 
Ciranda de Livros da Escola Municipal X chega às mãos dos nossos 
alunos. 

A Ciranda é um Projeto da Sala de Leitura em parceria com a 
Sala de Aula. E aí? 

Então é importante saber que todos os livros que estão em 
circulação entre os alunos durante o Projeto foram catalogados (têm um 
número que permite serem guardados na estante) e tombados (têm um 
número de patrimônio da Sala de Leitura). Assim o livro que vai para 
casa com nosso aluno pertence ao acervo da escola devendo ser 
devolvido a cada segunda-feira após sua leitura em conjunto com a 
família durante o final de semana. 

Para que nossa Ciranda cresça e dê certo, é muito importante que 
você... 
1.   Colabore e estimule outros responsáveis envolvidos na Ciranda. 
2.  Devolva, sempre, o livro junto com a pasta a cada segunda-feira (para 
que todos os alunos da turma possam ler todos os livros). 
3.   Respeite as regras básicas de cuidado com o livro: 
- Não amasse! 
- Não suje! 
- Não rasgue! 
- Não molhe! 
- Não escreva no livro! 
E leia-o. Leia quantas vezes quiser e puder! 
4. Livro é um bem muito importante! Aproveite para ler o livro com seu 
filho, neto, sobrinho, irmão ou amigo. Quanto tempo faz que não 
paramos um pouco a correria do nosso dia-a-dia para ler uma história? 
5. Doe livros interessantes e em bom estado. A sua doação é muito 
importante para o crescimento da Ciranda. 
 
Espero que você tenha uma boa viagem na leitura do livro que está 
dentro desta pasta. 
 

 
Um abraço e boa leitura... 

  Sala de Leitura. 
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Só tomei conhecimento dessa estrutura apresentada na sala de 

leitura após a entrevista, pois durante as observações não foi possível perceber a 

circulação dos livros, a existência da pasta, a realização de empréstimos nem a 

utilização do acervo pelo professor de turma. 

 

Na escola de Ensino Fundamental, a professora declarou que o 

trabalho ainda está em fase de organização e que são encontrados muitos 

obstáculos para isso. Nessa escola, ela está atuando há menos de dois anos, com 

uma matrícula recente, de professora de segundo segmento. Sua função exclusiva 

seria cumprir as atribuições de professor de sala de leitura, decretadas pela SME: 

 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DA SALA DE LEITURA 

 

1. Conhecer, discutir e difundir os princípios políticos-pedagógicos da 

proposta multieducação. 

2. Gerenciar os recursos mídia-educacionais, proporcionando a participação 

de professores e alunos num processo de produção coletiva. 

3. Organizar, junto a equipe de direção, reuniões com o grupo de professores 

da escola visando a garantir a articulação do trabalho da Sala de Leitura, 

com o planejamento pedagógico da Unidade Escolar. 

4. Incentivar a elaboração e o desenvolvimento de projetos que promovam a 

integração das diversas disciplinas e dos segmentos da escola. Projetos 

próprios ou oriundos da Secretaria Municipal de Educação e/ou outras 

instituições.  

5. Desenvolver estudos e pesquisas visando a atualização e aperfeiçoamento 

do trabalho de Sala de Leitura. 

6.  Organizar o horário de funcionamento da Sala de Leitura. 

7. Organizar seu horário de forma a poder participar das reuniões de 

multiplicação, cursos, encontros e seminários promovidos pela Sala de 

Leitura Pólo, CRE e Divisão de Multi-Educação. 

8. Avaliar e registrar permanentemente o trabalho desenvolvido na Sala de 

Leitura.  

9. Inventariar o material permanente (equipamento e obras de referência) da 

Sala de Leitura. 
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10. Registrar em livro próprio e catalogar o acervo da Sala de Leitura. 

11. Organizar o sistema de empréstimo do acervo da Sala de Leitura. 

12. Avaliar sistematicamente o acervo da Sala de Leitura, zelando pela sua 

manutenção, conservação e renovação. 

13. Propiciar, mediante  planejamento participativo, o acesso constante de 

alunos e professores às atividades de sala de aula. 

14. Estabelecer intercâmbio com outras escolas e com diferentes instituições 

culturais. 

15. Orientar a discussão, com os demais professores da Unidade Escolar, 

sobre as práticas/dinâmicas a serem desenvolvidas em relação aos 

programas veiculados pela MULTIRIO. 

16. Participar das reuniões pedagógicas e dos Conselhos de Classe da Unidade 

Escolar. 

D.O. 207 de 15/01/96 – Funcionamento de Salas de Leitura 

 

 

Contudo, segundo o depoimento, muitas são as dificuldades. 

Quando chegou na escola, a sala praticamente inexistia, era, na verdade, um 

depósito de livros e material em desuso. Durante alguns anos não houve ninguém 

para se encarregar dos livros recebidos da CRE e do MEC e a diretora achou, por 

bem, mantê-los trancados e inutilizados. A primeira providência foi fazer uma 

limpeza na sala, esvaziá-la de tudo que não fosse pertinente ao trabalho, criar um 

ambiente agradável e catalogar os livros. Passado mais de um ano, nem todos os 

livros estavam catalogados, pois, constantemente, quando a professora não está 

em atividade com as turmas ou em reunião em função de seu trabalho específico, 

ela é usada para cobrir professores que precisam faltar. Durante a entrevista, foi 

declarado que é muito difícil um único profissional cumprir todas as atribuições 

de sala de leitura decretadas pela SME, principalmente quando a própria escola 

não prioriza a atividade e promove o desvio da função. Mesmo assim, alguns 

avanços foram feitos: contação de histórias para as mães no mês de maio, visita ao 

museu do folclore e a outros espaços públicos de disseminação cultural, 

empréstimo de livros, quinzenalmente, com o acervo que já havia sido catalogado. 

Quando questionada sobre sua relação com a leitura literária, a professora disse 

que estabelece uma interação bastante harmoniosa com ela, que, inclusive, tem o 
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hábito de reler os livros que marcaram sua história de leitora. Ao final da 

entrevista, declarou que a sala de leitura não tem o objetivo de enfatizar apenas a 

Literatura, mas diversas formas de leitura: jornal, revista, leitura de mundo... 

 

Quando a professora revela que a sala de leitura não é um espaço 

exclusivo para a literatura, passo a me perguntar se existe algum espaço que 

enfatize, de fato, a leitura literária (que não se dissocia, de forma alguma, da 

leitura de mundo) respeitando seus aspectos e sua especificidade? As duas escolas 

apresentam espaços próprios para a realização desse trabalho. O acervo também é 

adequado, mas as mediações parecem não se estabelecer de forma a propiciar uma 

dinamização efetiva desse material.  A mesma reflexão se faz presente quando a 

professora afirma que o trabalho de sala de leitura se realiza integrado aos demais 

trabalhos realizados na escola, aproveitando as brechas das professoras de turma. 

Acho importante integrar as atividades, na escola, dentro do possível e sempre que 

oportuno, mas fico preocupada quando essa integração não respeita aspectos 

específicos das atividades em questão, sob o risco de anular uma ou outra. O que 

significa trabalhar nas brechas do trabalho realizado em turma? Fico com receio 

de que as atividades de sala de leitura sejam vistas apenas como suporte para as 

aulas desencadeadas em sala, com a professora de turma, parecendo que a leitura 

em si e, mais exatamente, a literatura não têm status próprio, não precisam se 

consolidar mediante os próprios valores. Não é possível perceber uma real política 

de leitura e, principalmente, de leitura literária fundamentando o trabalho. Tudo 

leva a crer, considerando não apenas as falas da professora de sala de leitura, mas, 

também, as ações já relatadas das professoras de turma, que há muitas tarefas a 

executar ( tanto professores  quanto alunos ) para transmitir e adquirir 

conhecimentos importantes para o ano seguinte. A literatura, nesse contexto, é 

vista de forma fragmentada, nos livros didáticos, nas folhas mimeografadas, 

servindo de instrumento para a apropriação normativa da língua escrita, tornando-

se um dever, uma tarefa e, muitas vezes, um fardo. Ou, então, ela é vista como 

supérfluo: a professora de sala de leitura, em vez de catalogar mais livros para 

ampliar o acervo disponível para empréstimo, é desviada para dar aulas (aulas 

“sérias”, com preocupação nos conteúdos e não “simplesmente” em contação de 

histórias) no lugar de professores que precisaram faltar. A rotina das escolas, a 

relação entre professores e alunos, em sua maioria, parecem reproduzir o ritmo e a 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 90

sucessão de fatos que se desenrolam na sociedade como um todo: muitas tarefas a 

cumprir, muitas ordens a seguir, preocupação em estar em constante movimento, 

sempre produzindo, mesmo sem saber o porquê ou o para que e para quem, pouco 

espaço para encontros em que se busque olhar, perceber o outro e a si mesmo, 

pouca importância para momentos de reflexão e de exploração da arte, da 

literatura, da fruição estética, mesmo quando há uma sala que poderia ser 

privilegiada para essa ação. 

 

É neste momento que relembro o pensamento de Walter 

Benjamim, já apresentado no segundo capítulo, e sua teoria do choque (Rouanet, 

1990). A sociedade moderna, na qual a escola que temos, hoje, está inserida, 

fundou sua base numa concepção de vida burocrática e mecanicista. Como forma 

de sobrevivência, o homem que se criou nessa sociedade precisou buscar 

instrumentos para superar os choques do cotidiano. Para isso, é preciso estar 

sempre conectado às novidades que se impõem como exigências indispensáveis à 

própria manutenção; exigências que estão sempre se renovando e formando, mais 

e mais, um sujeito autômato, munido para atender às sucessivas demandas sociais, 

se pondo em constante alerta contra os traumas criados nessa sociedade que, 

paradoxalmente, ele ajuda a fomentar. Benjamin caracteriza esse homem como 

aquele que perdeu a capacidade de rememorar, de gravar em si as marcas da 

coletividade e da própria subjetividade. Automatizado, suas práticas e concepções 

de mundo permanecem num nível superficial, caracterizado, pelo filósofo, de 

vivência. Nela, o sujeito é incapaz de mergulhar fundo na memória de seu povo, 

de perceber a História como uma relação entrecruzada de tempos, e, assim, 

incapaz de estabelecer um rumo, aos acontecimentos, diferente daquele que é 

imposto e se coloca como inexorável. O homem, restrito aos fatos de sua vivência 

puramente imediata, perde a capacidade de pensar e agir historicamente, assiste, 

passivo, ao definhamento da experiência. Esta, a experiência, seria justamente a 

valorização da condição humana atrelada a sua capacidade de sentir, pensar, 

refletir, rememorar, buscar na tradição e na Grande Temporalidade ingredientes 

para elaborar uma história e para estabelecer comunhão com os outros sujeitos 

que se fizeram presentes na sua formação. O homem que valoriza a experiência é 

um homem que não anda sozinho e nem caminha automatizado para uma única 

direção, progressivamente. Ao contrário, ele se vê de mãos dadas com seus pares 
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e sua cabeça está em constante movimento, seu olhar busca outros tempos e 

espaços na tentativa de uma constante reformulação da existência. 

 

Inspirada nessas idéias, por considerar que a escola deve ser um 

espaço onde o sujeito possa se constituir como elemento vivo, criativo, que sente, 

que se emociona e que pensa coletivamente é que busco refletir sobre a dimensão 

estética nas relações em sala de aula e, mais especificamente, nas atividades com 

o texto literário. 
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No caminho para a casa da rapariga dos óculos escuros 
atravessaram uma grande praça onde havia grupos de cegos que 
escutavam os discursos doutros cegos, à primeira vista nem uns 
nem outros pareciam cegos, os que falavam viravam 
inflamadamente a cara para os que ouviam, os que ouviam 
viravam inflamadamente a cara para os que falavam. 
Proclamava-se ali o fim do mundo, a salvação penitencial, a visão 
do sétimo dia, o advento do anjo, a colisão cósmica, a extinção do 
sol, (...) a ablação das cordas vocais, a morte da palavra, Aqui 
não há ninguém a falar de organização, disse a mulher do médico 
ao marido, Talvez a organização seja na outra praça, respondeu 
ele. Continuaram a andar. Um pouco adiante a mulher do médico 
disse, há mais mortos no caminho do que é costume, É a nossa 
resistência que está a chegar ao fim,(...) Quem sabe se entre estes 
mortos não estarão meus pais, disse a rapariga dos óculos 
escuros, e eu aqui passando ao lado deles, e não os vejo, É um 
velho costume da humanidade, esse de passar ao lado dos mortos 
e não os ver, disse a mulher do médico. (Saramago, 2001, p.284) 
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5. 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 
Ainda algumas palavras ... 
 

Ao longo de minha formação e atuação docentes, fui acumulando 

algumas reflexões, muitas dúvidas e uma boa dose de angústia diante dos 

problemas que limitam e dificultam uma ação mais contundente na área da 

educação. Movida por uma profunda angústia mesclada por uma forte paixão, e 

acreditando que as dificuldades e os cerceamentos não são intransponíveis, 

procurei o curso de Mestrado em Educação como forma de buscar caminhos, 

discussões, leituras, experiências que pudessem alimentar meu desejo de 

conhecimento e minha ânsia por novos parâmetros. Terminada a graduação em 

Letras, no ano de 1999, havia uma forte tendência em me aprofundar e pós-

graduar em Literatura Brasileira; acabei desviando o rumo previamente 

pretendido: vivia um momento particular na instituição de ensino onde trabalho, 

vivenciava, naquela época, a prática de alfabetizadora que, de certa forma, ia de 

encontro aos preceitos que a escola, como um todo, defendia e apoiava. Baseada 

em estudos realizados na Universidade, em programas de extensão (como por 

exemplo, o então PROLER – UERJ),em grupos de pesquisas com colegas de 

outras instituições e, principalmente, encorajada por uma amiga educadora muito 

próxima, encontrei forças e alimentei meu desejo de mudança. Não podia mais, 

depois de fecundada por novas idéias, repetir os mesmos modelos que orientaram 

minha prática há alguns anos. Reconhecendo a importância desses antigos 

modelos na minha trajetória, havia, contudo, a necessidade de continuar 

caminhando e isso implicava (e implica) uma constante reformulação, uma 

permanente avaliação. 

 

Hoje, ao concluir o Mestrado em Educação, percebo que optei pelo 

curso que melhor atenderia às minhas necessidades de professora alfabetizadora 

sempre envolvida e preocupada com a dimensão estética do texto literário nas 

aulas de ensino da língua escrita. Neste momento assumo a função de 

coordenadora de literatura na mesma instituição e venho me debatendo com tantas 

outras questões relacionadas à apropriação do texto literário nos bancos escolares. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 95

Percebo neste espaço, assim como percebi no campo de pesquisa, alguns 

equívocos que amesquinham a literatura em sua apropriação escolar. Muitas 

dúvidas permanecem e geram ainda mais angústia, diferente daquela a qual já me 

referi, de outro matiz, pois, à medida que o tempo passa e os estudos se 

aprofundam, as questões sucedem, se intercruzam, geram novas questões e mais 

procura. Acho que é para isso que serve a angústia (a angústia positiva, que 

alavanca), assim como a utopia, ela nos faz caminhar. 

 

Ao tecer essas considerações, estou, também, movida por um forte 

sentimento de angústia. Sei o quanto mais haveria de ser pesquisado para 

aprofundar a questão. Vejo livros na estante com os quais seria importante ter 

travado diálogo. Me rebelo silenciosamente contra as limitações impostas pelo 

tempo para a realização de um trabalho mais profundo. Mas, paralelamente, me 

consolo ao ter consciência da incompletude própria à natureza de qualquer 

trabalho científico e do inacabamento de qualquer texto. Independente do vínculo 

acadêmico e, também, numa posterior volta a ele, as discussões, aqui travadas, 

terão chances de reelaboração e aprofundamento. 

 

Gostaria de ressaltar o quanto foi importante a experiência de 

imersão em outra cultura escolar, o quanto a investigação de campo contribuiu 

para o meu amadurecimento como pesquisadora e para a formação de um olhar 

mais crítico, menos unilateral para compreender as contradições inerentes ao fazer 

pedagógico. Desde o processo inicial para viabilizar a minha entrada nas escolas, 

até o dia-a-dia com crianças e professoras, observando as práticas e partilhando 

sentimentos, um movimento de reflexão e mudança se operou em mim. Por isso, 

deixo aqui registrado, um explícito agradecimento a todos que viabilizaram a 

permanência no campo, principalmente às professoras que abriram as portas de 

suas salas e me abrigaram carinhosamente. Entretanto, não podia me negar à 

crítica e nem à autocrítica. Muito do que percebi e possibilitou desenvolver uma 

análise ao longo do terceiro capítulo, não foi com intuito de apontar erros e 

descaminhos, mas de fomentar o debate e procurar o centro da questão. Muito do 

que pude verificar e sobre o que pude imprimir um olhar crítico já esteve presente 

em minha prática: já fiz e já falei muito do que venho discutindo, hoje, como 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 96

limitação para uma prática emancipatória em Educação. Além disso, também me 

identifiquei com algumas situações que deflagraram em mim uma certa 

perplexidade quanto ao que venho pensando e fazendo ainda hoje. Na imersão 

numa cultura alheia e, ao mesmo tempo, familiar à minha, tive oportunidade de 

testar o olhar, desautomatizá-lo, desenrijecer verdades, ver o que antes não via. 

 

Quando iniciei este estudo sobre alfabetização, tinha ciência de que 

estaria tocando em questões já muito discutidas. Mas, reiterando, não foi o 

ineditismo que moveu minha ação e, sim, a necessidade de compreender melhor 

alguns aspectos que para mim eram dúvida no fazer cotidiano, das escolas 

públicas, pertinente ao ensino da língua. Nesta pesquisa, não me preocupei em 

trazer “a verdade”, em buscar “novas propostas” para a Educação, alternativas a 

tudo que já vem sendo feito. Sem desvalorizar a importância das novas 

descobertas, fico preocupada quando se descartam boas produções, iniciativas e 

reflexões do passado para dar lugar apenas às novidades, que, muitas vezes, 

repetem o que já foi dito, sob um novo formato e sob novas nomenclaturas. Ao 

optar pela investigação em duas escolas públicas do Município do Rio de Janeiro, 

para tentar compreender os mecanismos utilizados nas aulas de ensino da língua 

materna, quis colocar em prática uma determinada convicção e ser coerente com o 

pensamento político que defendo: acredito ser a escola pública, levando em conta 

todos os estudos, investimentos e estruturação a ela direcionados, além da sua 

extensão, a principal instância de democratização do saber. 

Gostaria, ainda, de tecer algumas outras considerações em 

decorrência das análises elaboradas no capítulo 3. No item 3.2. houve a 

preocupação de pensar sobre as formas discursivas empregadas nas aulas de 

ensino da língua e suas implicações com o processo de produção de 

conhecimentos. Para desenvolver a questão, busquei o pensamento de Bakhtin 

relativo a uma concepção de linguagem fundamentada no dialogismo, que 

considera a interdiscursividade fator primordial no trabalho com a língua e com os 

sentidos. Tentei, desta maneira, chamar atenção para a necessidade de se apropriar 

desta concepção alteritária de linguagem para desencadear, em sala de aula, 

práticas comprometidas com a produção de conhecimentos, no ensino da língua, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0114321/CA



 97

em toda sua potencialidade, valorizando a importância da fundamentação teórica 

na construção de uma escola emancipatória. 

Assim, os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias 
de trabalho com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de 
avaliação, o relacionamento com os alunos, tudo corresponderá, nas 
nossas atividades concretas de sala de aula, ao caminho por que 
optamos. Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia – para 
que ensinamos o que ensinamos? E sua correlata: para que as crianças 
aprendem o que aprendem? – é esquecida em benefício de discussões 
sobre o como ensinar, o quando ensinar, o que ensinar, etc. parece–me, 
no entanto, que a resposta ao “para que” dará efetivamente as diretrizes 
básicas das respostas. (Geraldi, 2001, p. 40) 
 
 
Encontrando apoio nas palavras de Geraldi, ao defender a 

necessidade de discutir, em primeiro plano, uma concepção de linguagem para se 

efetuar a prática da alfabetização e depois, partir para uma articulação 

metodológica, não significa priorizar idéias abstratas e despregadas do contexto 

histórico em detrimento de um trabalho efetivo. Ao contrário, quando se elege 

determinada teoria está se optando, ao mesmo tempo, por uma postura relativa à 

educação, está se tomando partido no emaranhado de questões políticas que 

envolve a prática docente. Que postura está sendo assumida pela escola e pelo 

professor quando elege a interação discursiva e os conceitos a ela subjacentes 

como força motriz para as atividades lingüísticas desenvolvidas em classe? Em 

primeiro lugar, ao assumir essa postura, o professor tem em mente como 

prioridade de seu trabalho a valorização dos seguintes itens, estreitamente 

relacionados: o que se aprende; para quê; quando; como; onde. Quem é essa 

criança para quem se fala. Como ela recebe quem fala e o que se fala para ela. O 

que se dá é um aprendizado mútuo: a criança aprende, no contato com outras 

crianças e com o professor, o funcionamento ortográfico, sintático, estrutural e 

ideológico da língua; o professor atento aprende a forma de aprender empregada 

pela criança. Nesta relação se constrói e produz conhecimento (Smolka, 2001). 

 

Em decorrência das discussões elaboradas no item 3.2, do que foi 

percebido no campo e, também, da posição política do pesquisador, apresentei, no 

item 3.3, um eixo de análise relacionado ao compromisso político nas aulas de 

ensino da língua materna, nas escolas públicas. Inicialmente, não pretendia abrir 

espaço para abordar o tema, mesmo porque, ele já foi bastante discutido em 
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estudos da sócio-lingüística no decorrer da década de 1980 (Soares, 1986). 

Entretanto, achei importante trazer situações e falas encontradas no campo que 

faziam referência direta a esta reflexão. Diante destas falas e situações, que 

referendavam a incapacidade de crianças das  classes populares, moradoras de 

áreas periféricas ou marginalizadas trabalharem de forma interdiscursiva no 

processo de  alfabetização, gostaria de levantar algumas questões: 

 

Por que crianças que usam a língua discursivamente em seu 

cotidiano, na oralidade, precisam ser submetidas a um processo de alfabetização 

que abole o discurso e se volta para um uso silabado, fragmentado da escrita? Por 

que defender o uso dessa metodologia fragmentária, principalmente, para crianças 

de classes populares? Elas são incapazes de produzir discurso? Além disso, sem 

deixar de reconhecer a extrema importância política ao assegurar o acesso às 

formas padronizadas de uso da língua, não seria tempo de reconhecer, também, a 

importância política e cultural de acesso e intercruzamento de outras formas 

lingüísticas, outros registros? É por meio desse movimento que a língua se 

mantém. É em sua dinamicidade que ela permanece. No intercruzamento fecundo 

de registros se fomenta a vida na linguagem. A escola precisa da língua viva, da 

língua que pulsa e emerge de seus falantes1. 

 

Diretamente ligada a este debate, temos a questão da exclusão 

social: por que, ainda hoje, permanece o discurso que defende a incapacidade 

lingüística (e, por conseguinte, cognitiva) em crianças de classes populares? 

Talvez seja por essa forte crença que se pode constatar uma incidência na 

exclusão e reprovação de crianças das classes populares nas chamadas boas 

escolas públicas (Colégio Pedro II e CAPs, por exemplo), que são assim 

designadas por apresentarem um quantitativo alto de alunos aprovados em 

vestibulares e concursos para colégios renomados. Nestas escolas, os professores 

têm formação especializada, recebem salários relativamente satisfatórios 
                                                 
1 A esse respeito, considero relevantes as discussões desenvolvidas por Bakhtin (1999) 
sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento. Tendo como fonte de análise 
a obra Gargantua, de François Rabelais, o autor identifica na cultura não-oficial padrão 
medieval, com seus ritos, formas corporais e linguajar típicos do espírito carnavalesco, a 
ânsia pelo novo, pela juventude, pela idéia de um fecundo re-nascer. 
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(melhores que a grande maioria dos docentes da rede municipal e estadual), 

participam de cursos, palestras, congressos, com freqüência. Mesmo assim, (falo 

isso por trabalhar em um colégio que apresenta esse perfil) é comum escutar 

defesas explícitas de que determinada criança não se adapta ao nível de exigência 

da instituição e por isso é melhor que faça a sua transferência para uma escola 

menos exigente. Quando não há esse discurso explícito, implicitamente ele se faz 

presente: ao verificar a relação de crianças reprovadas ao final do ano, a maioria é 

oriunda de classe popular, que, nestas escolas, ocupa um quantitativo mínimo. 

Como explicar que entre professores especializados, supostamente competentes, 

seja reincidente o fracasso de crianças oriundas de culturas pouco valorizadas na 

escola? A questão está na formação técnica do professor ou no compromisso 

político das referidas instituições? A exclusão verificada nas escolas pesquisadas, 

que se autoconsideram próprias para atender às camadas populares, permanece 

nas ditas escolas públicas para elite. Que paradoxo: escola pública para elite, 

quando a escola pública, qualquer uma (federal, estadual, municipal, Colégios de 

Aplicação) deveria ser, verdadeiramente, para todos. 

 

Um outro ponto ainda nesta discussão sobre o compromisso 

político nas escolas públicas, diz respeito à formação docente. Todas as 

professoras entrevistadas das turmas pesquisadas têm ou estão fazendo curso 

superior em Pedagogia ou Letras. Além disso, a SME vem, freqüentemente, 

oferecendo cursos e palestras de atualização, numa clara preocupação com a 

formação continuada. Mensalmente as escolas pesquisadas interrompem as aulas 

(uma vez por mês integralmente e outra, parcialmente) para realização de centro 

de estudos. Por que ainda a persistência de conceitos e discursos que podem ser 

superados por meio de formação, atenuando alguns problemas e colaborando para 

a busca de alternativas? Nesta questão, o que se mostrou bastante preocupante 

para mim, foi que uma das professoras entrevistadas (a que reforça que seus 

alunos “não têm vivência” e por isso não conseguem aprender) está terminando o 

curso de Pedagogia para professores de 1º segmento, na UERJ, um curso que, 

supostamente, deveria ter um claro compromisso com a formação de docentes 

atentos para lidar com as dificuldades e contradições das escolas públicas. E 

talvez tenha, mas algo de estranho e incongruente pode ser verificado. O 
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aprofundamento desta questão, certamente, dá ensejo a novas incursões que não 

visam ser contempladas aqui. Mesmo assim, lanço a dúvida: qual o papel da 

Universidade na formação efetiva do profissional que vai trabalhar com a 

educação nas classes populares ou em espaços em que se confronta a diferença 

social? Qual a eficácia dos cursos de formação continuada? Como fazer para esses 

cursos irem, de fato, ao encontro dos desejos e das necessidades dos professores? 

 

Me recordo que desde o curso Normal, há quinze anos, leio textos 

e participo de debates que discutem a associação entre diferença e 

incompetência/deficiência lingüísticas e que defendem a necessidade de 

desassociar esses conceitos. Diante disso, como entender a forte relação 

estabelecida entre eles, ainda hoje, inclusive entre professores que têm formação 

universitária voltada para o 1º segmento do Ensino Fundamental na escola 

pública? Como pensar a formação docente neste cenário? 

 

Por todas as questões aqui apontadas, creio ser clara a necessidade 

de continuar discutindo e fomentando debates sobre o que vem a ser alfabetizar. 

Ao mesmo tempo, creio ser primordial assumir uma postura crítica diante dessas 

discussões e de sua eficácia. Por que apesar de tantos estudos, e mesmo com 

alguns avanços, problemas antigos permanecem? Isso nos faz pensar que muito 

ainda precisa ser feito. 

 

No item 3.4, em consonância com a concepção discursiva da 

linguagem, centrada no dialogismo (que, por sua vez, se relaciona com todas as 

questões levantadas quando me refiro ao compromisso político no processo de 

alfabetização nas escolas públicas), trouxe, como eixo das análises, a apropriação 

do texto literário em situações de aquisição da língua, nas séries iniciais. A 

pesquisa demonstrou a dificuldade de utilização da Literatura, na escola, 

respeitando seus aspectos mais intrínsecos, suas especificidades e sua dimensão 

estética. Não apenas as formas de utilização dos textos literários, mas, também, a 

pouca ênfase dada ao contato com os livros, revelam uma certa dificuldade em 
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valorizar, nas relações de ensino-aprendizagem, a dimensão estética, desenvolver 

formas de produção de conhecimento atreladas a conteúdos afetivos e subjetivos. 

 

Gostaria, ainda, de chamar atenção para a relação entre a Literatura 

e o processo de tomada de conhecimento da realidade. Aprendemos com Bahktin 

que o discurso é polifônico, por natureza, se realiza numa cadeia dialógica e 

contínua. É o próprio Bakhtin (1998) que vai identificar a literatura, dentre os 

diversos gêneros textuais, como o mais polifônico dos discursos. O homem no 

romance é essencialmente o homem que fala; o romance necessita de falantes que 

lhe tragam seu discurso original, sua linguagem (p.134). No decorrer desse texto, 

o teórico explicita que esse homem é essencialmente social, portador, veículo e 

transgressor de idéias e ideologias, entretanto, essas relações se estabelecem 

dentro de uma ordem estética, diferente das demais modalidades textuais. 

 
Uma linguagem particular no romance representa sempre um 

ponto de vista particular sobre o mundo, que aspira a uma significação 
social. Precisamente, enquanto ideologema, o discurso se torna objeto 
de representação no romance e, por isso, este não corre o risco de se 
tornar um jogo verbal abstrato. Além disso, graças à representação 
dialogizada de um discurso ideologicamente convincente, o romance 
favorece o esteticismo e um jogo verbal puramente formalista, menos que 
todos os outros gêneros verbais. Assim, quando um esteta se põe a 
escrever um romance, seu esteticismo não se revela absolutamente na 
construção formal, mas no fato de que o romance representa uma pessoa 
que fala que é ideólogo do esteticismo que desvenda sua profissão de fé, 
sujeita a uma provação no romance. (Bakhtin, 1998, p.135) 
 

Dessa forma, a palavra, no romance, alcança em toda sua 

potencialidade a condição de arena de luta. A literatura transforma-se em palco 

em que diferentes idéias têm espaço; instaura-se o conflito. Assim, não existe a 

voz do autor única e exclusivamente, mas uma rede de idéias e valores que se 

traduzem para o plano verbal. O leitor de literatura precisa estar constantemente 

atento para fazer parte desse jogo, em que diferentes perspectivas da realidade são 

postas em cena por meio de múltiplas vozes. A esfera literária é polifônica e isso 

tem estreita ligação com o processo de compreensão da realidade e construção de 

conhecimento. O leitor literário, muito mais que um contemplador passivo, é um 

produtor de sentidos e a literatura se torna indispensável na busca de tomada de 

conhecimento do mundo, de um mundo cuja unidade é polifônica. 
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Se, com Bakhtin, podemos perceber esta realidade transcrita para a 

literatura possibilitando, mais que uma simples representação, sua transgressão, 

Benjamin, muito próximo dessa concepção, defende que a atitude transgressora se 

estabeleça numa esfera criativo-expressiva dentro da própria linguagem. O 

filósofo propicia enxergar a literatura como superação dos limites rígidos 

impostos pelas normas lingüísticas, como constante busca de sentidos, como 

forma de encontrar o novo no já dito e no já visto. O texto literário torna-se uma 

possibilidade de resistência à burocratização da linguagem, aos seus esvaziamento 

e endurecimento diários, age na contramão das tendências que disseminam a 

cientificização e reificação da existência e da palavra. Mas estou falando de 

literatura na escola, dentro de um universo de aquisição da língua escrita. Que 

efeito tem essa discussão estética no contexto pesquisado? Para que direção 

caminha a escola e quais tendências aí podem ser encontradas? Que projeto de 

sociedade se veicula nas propostas pedagógicas e, com isso, se reflete no trabalho 

com a linguagem literária? Certamente, não é fácil encontrar respostas pontuais 

para estas questões; nem sei se é possível;  nem é isso que pretendo. O que mais 

importa, neste momento, é fomentar a discussão, trazer os fatos à tona e tentar 

orientá-los numa direção mais produtiva. Muitas vezes, a rotina burocratizadora 

dos contextos escolares não permite que se pare e se avalie esta condição que, às 

vezes, sequer é percebida. 

 

Kramer (2000) faz uma releitura da teoria crítica da cultura, de 

Walter Benjamim, levanta a discussão sobre o texto literário na escola e insiste na 

necessidade de recuperar práticas de leitura e escrita que ofereçam oportunidades 

de mergulhar na subjetividade como forma de resgatar a condição humana, 

superar o definhamento da experiência e, em conseqüência, da linguagem. 

 
Defendo a leitura da literatura, da poesia, de textos que têm dimensão 
artística, não por erudição. Não é o acúmulo da informação sobre 
clássicos, sobre gêneros ou sobre estilos que torna a literatura uma 
experiência, mas sim o modo de realização dessa leitura: se é capaz de 
engendrar uma reflexão para além do seu momento em que acontece 
(...); se é capaz de ajudar a compreender a história vivida antes e 
sistematizada ou contada nos livros. (p.109) 
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Em seu texto não há pretensão de idolatrar a leitura literária, nem 

de considerar a leitura e a escrita como experiência as únicas modalidades a serem 

trabalhadas na escola. Kramer reconhece ser necessário e útil a valorização de 

diversos gêneros textuais e das diversas formas de trabalhá-los, mas chama a 

atenção para a urgência de se criar espaços privilegiados para a poesia, para a 

narrativa, para os textos que apresentam dimensão estética e estimulam a 

expressão criadora. Da mesma forma que Ítalo Calvino fala da experiência 

literária como o tempo que flui sem outro intento que o de deixar as idéias e 

sentimentos se sedimentarem, libertarem-se de toda impaciência e de toda 

contingência efêmera (2000, p.45), a autora fala da leitura e da escrita como 

experiência e da literatura como necessidades urgentes de engendrar uma reflexão 

para além do momento em que acontece, e isso se dá não com fórmulas 

mirabolantes e eruditas para transmitir conteúdos literários canonizados nem, 

tampouco, com o amesquinhamento e a fragmentação verbal apresentados em 

pequenas cápsulas de conhecimentos nos livros didáticos ou na burocratização de 

atividades com o livro literário. 

 
Quando penso na leitura como experiência (na escola, na sala de aula 
ou fora delas), refiro-me a momentos em que fazemos comentários sobre 
livros ou revistas, que lemos, trocando, negando, elogiando ou 
criticando, contando mesmo. Enfim, situações em que – tal como uma 
viagem, um aventura – fala-se de livros e de histórias, contos, poemas ou 
personagens, compartilhando sentimentos e reflexões, plantando no 
ouvinte a coisa narrada, criando um solo comum de interlocutores, uma 
comunidade, uma coletividade. O que faz da leitura uma experiência é 
entrar nessa corrente em que a leitura é partilhada e, tanto quem lê, 
quanto quem propiciou a leitura ao escrever, aprendem, crescem, são 
desafiados. (Kramer, 2000, p.108) 
 

Finalizando essas considerações, gostaria de retomar um 

pensamento exposto na apresentação deste trabalho, quando  enfatizei que  se 

tratava de um estudo sobre alfabetização e que, apesar de tendências mais recentes 

defenderam o uso de um novo termo para fundamentar práticas emancipatórias no 

ensino da língua, eu insistia em utilizar o termo alfabetização. Soares (2000) 

declara que novas palavras são criadas (ou a velhas palavras dá-se um novo 

sentido) quando emergem novos fatos, novas idéias, novas maneiras de 

compreender os fenômenos (p. 16). A palavra a que a autora se refere é 

letramento, em oposição à alfabetização, e a novos fatos e novas maneiras de 
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compreender os fenômenos se associa o que chama de novas demandas sociais de 

uso da leitura e da escrita. A obra nos diz que as sociedades contemporâneas, com 

todos os avanços conquistados, exige formas diferenciadas de leitura e escrita que 

não eram necessárias no passado. Por isso, alfabetizar, no sentido de oferecer 

condições de apropriação do mecanismo, da tecnologia da leitura e da escrita, não 

é mais suficiente. Hoje, para se adaptar às novas condições da leitura e da escrita, 

para haver uma real utilização social da competência alfabética, é necessário 

letrar. Daí vem o novo termo letramento.  

 

Considero os estudos sobre letramento importantes para reavaliar 

as práticas de ensino da língua e imprimir, nestas práticas, um conteúdo estético-

polifônico-dialógico, que muito se relaciona com esta pesquisa. Entretanto, 

considero que o termo alfabetização, em toda sua potencialidade, não se afasta dos 

conceitos apresentados nas discussões sobre letramento. Paulo Freire, em suas 

obras, tece uma filosofia da leitura e da escrita calcada na produção de 

conhecimentos para a emancipação, o que implica dialogismo, criticidade, leitura 

de mundo e ação efetiva (social, política, cultural) sobre a realidade (Freire, 

2000). Com base em Paulo Freire é que insisto em utilizar o termo alfabetização 

valorizando seus aspectos mais intrínsecos: ler e escrever o mundo, leitura e 

escrita estas que precedem à leitura e escrita da palavra e se intensificam após o 

seu domínio. Leitura e escrita não apenas com preocupação funcional, não apenas 

para atender demandas atreladas ao fluxo contínuo dos acontecimentos, mas 

também para reverte esse fluxo, interrompê-lo, parar as ações impensadas. 

Quando falo disso, procuro trazer à tona outras dimensões da leitura e da escrita, 

muito além da instrumental; falo da literatura e de sua essência estética;  falo da 

amplitude da alfabetização, de sua realização polifônica e dialógica em qualquer 

espaço, em todos os tempos para qualquer cidadão de qualquer classe social. Falo, 

enfim, da valorização do sujeito, da condição humana. 
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7 
ANEXO I 
 

Fragmento de Memórias do Cárcere, de 
Graciliano Ramos (Editora Record, 1981, 
p.36/37) 

 

E aqui chego à última objeção que me impus. Não resguardei os 

apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação: num momento de 

aperto fui obrigado a atirá-los na água. Certamente me irão fazer falta, mas terá 

sido uma perda irreparável? Quase me inclino a supor que foi bom privar-me 

desse material. Se ele existisse, ver-me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, 

mortificar-me-ia por dizer com rigor a hora exata de uma partida, quantas 

demoradas tristezas se aqueciam ao sol pálido, em manhã de bruma, a cor das 

folhas que tombavam das árvores, num pátio branco, a forma dos montes verdes, 

tintos de luz, frases autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas que significa isso? 

Essas coisas verdadeiras podem não ser verossímeis. E se esmoreceram, deixá-las 

no esquecimento: valiam pouco, pelo menos imagino que valiam pouco. Outras, 

porém, conservaram-se, cresceram, associaram-se, e é inevitável mencioná-las. 

Afirmarei que sejam absolutamente exatas? Leviandade. Em conversa ouvida na 

rua, a ausência de algumas sílabas me levou a conclusão falsa – e 

involuntariamente criei um boato. Estarei mentindo? Julgo que não. Enquanto não 

se reconstituírem as sílabas perdidas, o meu boato, se não for absurdo, permanece, 

e é possível que esses sons tenham sido eliminados por brigarem com o resto do 

discurso. Quem sabe se eles aí não se encaixaram com intuito de logro? Nesse 

caso havia conveniência em suprimi-los, distinguir além deles uma verdade 

superior a outra verdade convencional e aparente, uma verdade expressa de 

relance nas fisionomias. Um sentido recusou a percepção de outro, substituiu-a. 

Onde estará o erro? Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, 

exponho o que notei, o que julgo ter notado. Outros devem possuir lembranças 

diversas. Não as contesto, mas espero que não recusem as minhas: conjugam-se, 

completam-se e me dão hoje a impressão de realidade. Formamos um grupo muito 

complexo, que se desagregou. De repente nos surge a necessidade urgente de 

recompô-lo. Define-se o ambiente, as figuras se delineiam, vacilantes, ganham 

relevo, a ação começa. Com esforço desesperado arrancamos de cenas confusas 
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alguns fragmentos. Dúvidas terríveis nos assaltam. De que modo reagiram os 

caracteres em determinadas circunstâncias? O ato que nos ocorre, nítido, 

irrecusável, terá sido realmente praticado? Não será incongruência? Certo a vida é 

cheia de incongruências, mas estaremos seguros de não nos havermos enganado? 

Nessas vacilações dolorosas, às vezes necessitamos confirmação, apelamos para 

reminiscências alheias, convencemo-nos de que a minúcia discrepante não é 

ilusão. Difícil sabermos a causa dela, desenterrarmos pacientemente as condições 

que a determinaram. Como isso variava em excesso, era natural que variássemos 

também, apresentássemos falhas. Fiz o possível por entender aqueles homens, 

penetrar-lhes na alma, sentir suas dores, admirar-lhes a relativa grandeza, enxergar 

nos seus defeitos a sombra dos meus defeitos. Foram apenas bons propósitos: 

devo ter-me revelado com freqüência egoísta e mesquinho. E esse desabrochar de 

sentimentos maus era a pior tortura que nos podiam infligir naquele ano terrível. 

 

Desgosta-me usar a primeira pessoa. Se se tratasse de ficção, bem: 

fala um sujeito mais ou menos imaginário; fora daí é desagradável adotar o 

pronomezinho irritante, embora se façam malabarismos por evitá-lo. Desculpo-me 

alegando que ele me facilita a narração. Além disso, não desejo ultrapassar o meu 

tamanho ordinário. Esgueirar-me-ei para os cantos obscuros, fugirei às discussões, 

esconder-me-ei prudente por detrás dos que merecem patentear-se. 
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1º Roteiro de Entrevista – Professora de Sala de Leitura 

 

1) Qual a sua história de professora? Qual o caminho percorrido até aqui? 

2) Por que a sua opção pela Sala de Leitura?  

3) Como se desenvolve o trabalho em cada escola? Quais as semelhanças e 

diferenças? 

 Contação de história 

 Empréstimos de livros 

 Dinâmica das aulas 

 Temas desenvolvidos 

 Relacionamento com demais professores e atividades 

4) Existe uma orientação específica na SME para dinamizar os trabalhos nas 

Salas de Leitura? 

5) Qual a sua relação com a leitura e, mais especificamente, com a 

Literatura? 

6) Qual a sua formação? 
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2º Roteiro de Entrevista – Professoras das Turmas A,B,C e D 

 

1) Qual o caminho percorrido até aqui? 

2) De que forma a Educação Infantil/Ensino Fundamental pode colaborar 

para a formação de um ser leitor e escritor? As crianças, aqui, já podem ser 

consideradas leitoras e/ou escritoras? 

3) Quando as crianças têm contato com a leitura e a escrita? E com a 

literatura? Por quê? Em quais espaços? 

4) Que atividades são feitas durante o ano para empregar a leitura e a escrita? 

5) Qual a sua relação com a leitura e a escrita dentro e fora da escola? Você 

freqüenta a Sala de Leitura? 

6) Existem espaços de encontro entre professores durante o ano? O que se 

discute neles? Com que freqüência ocorrem? 

7) Quanto a aprovação e reprovação: 

 Como se dão as avaliações? 

 Como se encaminham as dificuldades dos alunos que são promovidos 

apresentando muitas pendências? 

 Como estão as discussões sobre os Ciclos e a Aprovação Automática? 

8) Há unidade no trabalho da escola? Se positivo, de que forma se desenvolve 

essa unidade? 

9) De que forma se estabelece o relacionamento entre os pais e a escola? 

10) Você conhece a história desta escola? 

11) Qual a sua formação? 
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