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RESUMO

Nesta dissertação, investigamos situações de sala de aula, com foco nos eventos de
letramento ocorridos, no modo como as professoras constroem suas práticas de ensino da
língua escrita, que textos estão na sala de aula e o que é feito com eles.
Trabalhamos com o conceito de letramento discutido por pesquisadores brasileiros à
luz das ideias dos Novos Estudos sobre Letramento, disseminadas por Street. Na discussão
das práticas de leitura, nos embasamos em autores como Geraldi, Lajolo, Zilberman, Walty e
Vieira, entre outros. A discussão sobre a escolarização da leitura literária se baseou nos
fundamentos teóricos de Soares. A fundamentação metodológica assumiu uma perspectiva
etnográfica, baseada nos trabalhos de André e Green. Os instrumentos utilizados para a coleta
de dados foram a observação, as anotações no caderno de campo e entrevista com a
professora.
A análise dos dados coletados nesta investigação traz à tona o ensino da literatura e a
escolarização dos textos literários, o ensino da linguagem mediado pela própria linguagem,
mostrando que a professora usa a literatura para ensinar a língua, tratando pouco dos aspectos
literários dos textos e inaugurando uma questão de reflexão: de que forma a língua escrita está
presente no cotidiano escolar como uma cultura escrita?
Acreditamos que essa investigação trará contribuições à polêmica temática do uso dos
textos literários no ensino da língua escrita e da dupla função da literatura, como objeto de
conhecimento e, ao mesmo tempo, como mediadora no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: letramento, eventos, escolarização da literatura, sala de aula, etnografia.

ABSTRACT
In this dissertation we investigate situations in the classroom, focusing on literacy
events, on how teachers construct their teaching practices of the written language, which
texts are present within the classroom and how they are used.
We have worked with the concept of literacy discussed by Brazilian researchers based
on the ideas of the New Studies on Literacy, disseminated by Street. When discussing
reading practices we took as base authors such as Geraldi, Lajolo, Zilberman, Walty and
Vieira, among others. The discussion about the literature reading with teaching purposes was
based on Soares‘ theoretical fundaments. The methodological foundation assumed an
ethnographic perspective, based on the work of André and Green. The tools used for data
collection were observation, notes in the field notebook and interview with the teacher.
The analysis of data collected in this research raises the issue of literature teaching
and school literacy, the teaching of language carried out through the language itself,
demonstrating that the teacher uses literature to teach the language, dealing slightly with the
literary aspects of the text and raising a reflective question: - how is the written language
present in the school routine as an issue of a written culture?
We believe this research will contribute to the controversial issue of the use of literary
texts in the teaching of written language and the dual role of literature, as an object of
knowledge and at the same time, as a mediator in the teaching-learning process.

Keywords: literacy, events, school literacy, classroom, ethnographic approach.
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INTRODUÇÃO

Comecei minha carreira de professora há mais de 30 anos, sempre trabalhando em
escolas públicas de periferia, com crianças oriundas das camadas populares, e sempre fiquei
intrigada e indignada com o baixo desempenho escolar desses alunos. Deparei-me sempre com
muitas dúvidas e questionamentos: para que serve a escola? Como essas crianças e essas
famílias veem a escola? O que elas realmente aprendem na escola? E o que fazem com o que
nela aprendem? Por diversas vezes, ouvi mães me dizerem que, se o filho não estava
aprendendo, não havia o que fazer: ―Ah, professora, esse menino é assim... não tem jeito...
escola não é pra ele não... ele não é bom da cabeça não‖. Partilhei a indiferença de tantos pais,
o desdém pela escola. Partilhei também a angústia de tantos outros que não queriam desistir
assim tão facilmente, pois acreditavam que havia alguma coisa errada com a escola, não com
seus filhos.
Segundo Nogueira (1991), as classes populares mantêm com a escola uma relação de
contradição. Reagem ao processo de exclusão a que são expostas com sentimentos e atitudes de
rejeição e distanciamento, ao mesmo tempo em que a reconhecem como fonte legítima de
aquisição de conhecimento e não abdicam de seu direito á instrução.
Comecei a trabalhar como professora na Rede Estadual de Educação de Minas Gerais
em 1979 e me aposentei em 2006. Em 1995, assumi também um cargo de professora do ensino
fundamental na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte (RMEBH). Após cumprir o
estágio probatório, solicitei minha transferência para a escola onde desenvolvi minha pesquisa.
Tinha interesse em participar de uma equipe muito bem conceituada na Rede, avaliada como
um grupo de trabalho que procurava desenvolver uma prática inovadora, comprometida com
uma educação voltada para a formação de cidadãos ativos e atentos às possibilidades de
transformações sociais. Para mim, ser professora significava estar envolvida em um contexto
social, político e econômico e na luta por uma sociedade mais justa e mais democrática. Em
2003, após um processo de seleção, passei a integrar uma equipe recém-criada na Secretaria
Municipal de Educação (SMED), o Núcleo de Alfabetização e Letramento (NAL), com a tarefa
de discutir o trabalho de alfabetização e letramento nas escolas, formar professores
alfabetizadores, bem como discutir, juntamente com toda a equipe da SMED, políticas públicas
que possibilitassem a melhoria dos resultados nas escolas municipais de Belo Horizonte. Em
minha trajetória como formadora de alfabetizadores, tive a oportunidade de partilhar o trabalho,

as dificuldades e as dúvidas de muitas professoras nesse início de século em que tantas
questões e tantas responsabilidades são colocadas à educação.
Em 2009 retornei ao cargo na escola, trabalhando como professora pela manhã em
minha escola de lotação e, no turno da tarde, assumindo uma dobra em outra escola, como
coordenadora pedagógica. Na RMEBH a direção é escolhida por eleição de toda a comunidade
e a coordenação é escolhida entre os professores(as), pelos próprios colegas. Durante todos
esses anos estive envolvida com a educação das classes populares, vivenciando e tentando
compreender essa complexa relação entre educação e sociedade. Partilhei as dificuldades e
tristezas de tantas crianças e adolescentes tentando exercer seu direito de estar na escola e
aprender e vi grande parte delas ser levada a desistir. Partilhei a indiferença de muitos
professores e a luta e sofrimento de tantos outros.
Goulart (1992) discute a baixa expectativa da escola pública ao receber os alunos
pobres, com a tendência a empobrecer a educação dos pobres, aceitando-se como natural o
fracasso desses alunos na escola. Aponta, porém, que os professores, ao serem convidados a
caracterizar seus alunos, denunciam, a princípio, a falta e a carência, mas depois reconhecem o
conhecimento de vida e a expressão da cultura dos discentes. Segundo a autora, embora a fala
denuncie a contradição, as práticas são coerentes com análises fundamentadas num padrão de
cultura dominante, e considera-se que os alunos oriundos das camadas populares apresentam
defasagens nos mais diversos aspectos: nutricional, cognitivo, cultural, afetivo e outros.
A experiência de tantos anos nos autoriza a confirmar algumas defasagens numa
sociedade de tantas desigualdades, mas não nos permite omitir as diferenças culturais entre as
classes sociais e o predomínio da cultura da classe dominante na escola.
As questões da alfabetização e da educação escolar como parte de um contexto social
e cultural, do fracasso escolar, das desigualdades de oportunidades vivenciadas pelas crianças
das classes populares com relação às crianças das classes abastadas, sempre estiveram
presentes em minhas reflexões profissionais, suscitando inquietações e novas buscas.
Trabalhei na escola pesquisada de 1997 até 2002. De 2003 até 2008 compus a equipe
da SMED, tendo ―acompanhado‖ a escola por um tempo. Esse acompanhamento consistia em
visitas semanais para discussão com a direção e coordenação sobre o andamento do trabalho
pedagógico, os resultados das avaliações sistêmicas e outras demandas da escola. Havia
também encontros com pequenos grupos de professores para orientação teórica e discussão da
prática pedagógica. Em 2009 voltei a ocupar meu cargo de professora na escola. No final de

2011, com a minha aprovação para o mestrado, tive que pedir minha transferência para outra
escola. A RMEBH não aceitava mais o pedido de licença para estudos, mas havia uma lei que
autorizava a adaptação do horário de trabalho, desde que consentida pela chefia imediata. A
solução para fazer o mestrado usando meus horários de Atividades Coletivas de Planejamento e
Avaliação do Trabalho Escolar (ACEPATE), às terças-feiras, para viajar para São João Del Rei
foi me transferir para uma escola que me possibilitasse essa adaptação de horário.
O fato de ter trabalhado na escola por tantos anos, inclusive com a professora agora
pesquisada, a princípio, me pareceu um dificultador: tinha que estar sempre atenta ao fato de
que, para a pesquisa, não contava o que eu sabia de antemão, o que eu conhecia, mas sim o que
eu encontraria naquela situação nova, naquela sala de aula. Nos primeiros dias ouvi dos
porteiros, das cantineiras e de outros trabalhadores da escola, que não sabiam o que eu estava
fazendo lá, a pergunta: ―Oi, tá voltando pra escola?‖ Isso me remetia à minha nova posição
naquele espaço: pesquisadora. Vasconcelos (1995, p.25) fala do movimento que é necessário
fazer quando se tem familiaridade com o local da pesquisa: ver o novo no que se acreditava
familiar, ―[...] um movimento duplo de estranhamento do familiar e de tentativa de
compreensão do que era o novo, para depois retornar ao estranhamento desse novo‖. Alguns
episódios marcaram essa diferença de papel. Um deles foi quando uma professora, antiga
conhecida e até amiga, me disse: ―Olha a pesquisadora chegando‖. Num outro dia, às vésperas
do dia das mães, a aula de português foi usada para se pintar uma sacola que seria dada de
presente. Quando cheguei, havia três professoras na sala, duas ajudando o grupo que estava
fazendo a pintura e uma trabalhando com os dois outros grupos com atividades de geografia.
Logo fui informada pela professora de que, naquele dia, só aconteceria aquela atividade e que
depois pretendia propor a produção de um texto sobre ela. Sua fala indicava a minha posição
naquele grupo. No dia seguinte, ela me telefonou bem cedo avisando que fariam o mutirão da
pintura na outra sala e, portanto, não haveria atividade de meu interesse. Esses fatos marcavam
claramente a postura do grupo frente ao meu papel de pesquisadora naquele momento. Essa
postura facilitava a minha atitude de investigadora, apesar de, por tanto tempo, ter sido colega
de trabalho.
Considero relevante trazer essa breve história profissional, considerando que esta
investigação foi desenvolvida em uma perspectiva etnográfica e que traz, portanto, as marcas
da subjetividade dos sujeitos envolvidos.

Esta dissertação tem como foco os eventos de letramentos ocorridos numa sala de aula
de 2º ciclo da RMEBH. Por 2º ciclo, estamos nos referindo à forma de organização desta Rede,
que corresponde ao 4º, 5º e 6º anos, ou seja, crianças de 9, 10 e 11/12 anos de idade.
A pesquisa foi realizada durante o 1º semestre de 2013, com observação em sala de
aula e tendo o caderno de campo como principal instrumento, numa perspectiva de trabalho
qualitativo e etnográfico, buscando compreender o que as pessoas, situadas no tempo e no
espaço, fazem com a língua escrita em situação de ensino.
Tratar a escrita na perspectiva do uso implica uma concepção de língua como objeto
social, usado por sujeitos reais, situados geograficamente e em um tempo determinado. Por
isso, adotamos a metodologia de inspiração etnográfica, com vivência no ambiente pesquisado,
para tentar compreender como se dava, naquele contexto, o trabalho pedagógico com a língua
escrita. Além da observação e das notas de campo, trabalhamos com entrevistas para
esclarecimentos sobre questões não compreendidas na observação e também com a análise de
documentos.
Pretendemos investigar situações de sala de aula, com foco nos eventos de letramento
ocorridos, em como as professoras constroem suas práticas de ensino com os textos, que textos
estão na sala de aula e o que é feito com eles. Essa investigação foi motivada por algumas
perguntas: como a professora planeja sua aula? Como escolhe o material a ser trabalhado? Que
textos circulam e que sentido é dado a eles na sala de aula? O trabalho com os textos escritos se
relaciona com as necessidades, valores e práticas sociais dos sujeitos envolvidos?
Adotamos, nesta pesquisa, o conceito de letramento, de acordo com Soares (2011),
como a apropriação dos usos da escrita, das práticas sociais de leitura e escrita e o conceito de
eventos de letramento trabalhado por Heath (HEATH, 1982 apud STREET, 2003) como
qualquer situação de interação mediada pelo texto escrito.
Na conceitualização de sala de aula trabalhamos com o conceito de Macedo (2005),
que a define como um espaço de interação social e de negociação de significados no processo
de ensino-aprendizagem. Considerando a sala de aula como um contexto social e de acordo
com o conceito de letramento e de eventos de letramento citados, assumimos que as práticas de
uso da escrita observadas constituem-se a partir de eventos de letramento.
A escolha da escola onde a pesquisa foi realizada se deveu ao fato de ter sido local de
trabalho da pesquisadora por muitos anos. Também teve grande peso a boa avaliação, pela
pesquisadora, do trabalho da equipe, considerando-se uma concepção de alfabetização que

prioriza o sujeito social e cujo resultado leve a reflexões sobre o mundo social. Tal reflexão só
se dá num trabalho de alfabetizar na perspectiva do letramento. A escolha da professora
também se baseou no fato de que seu trabalho já era conhecido pela pesquisadora e,
principalmente, por sua concordância em aceitar a observação e análise de suas aulas.
A estrutura da dissertação traz uma organização do trabalho em três capítulos.
No capítulo 1 fazemos uma descrição do ambiente pesquisado, considerando também
a importância do conhecimento sobre a vida socioeconômica dos sujeitos envolvidos e de seu
ambiente sociocultural.
No capítulo 2 explicitamos as concepções teóricas que embasaram esta investigação,
bem como os referenciais metodológicos adotados no desenvolvimento da coleta e análise dos
dados. Trabalhamos com o conceito de letramento discutido por pesquisadores brasileiros à luz
das ideias dos Novos Estudos sobre Letramento, disseminadas por Street. Na discussão das
práticas de leitura nos embasamos em autores como Geraldi, Lajolo, Zilberman, Walty e
Vieira, entre outros. Para a discussão da escolarização da leitura literária trabalhamos com os
fundamentos de Soares. A fundamentação metodológica assumiu uma perspectiva etnográfica,
baseada nos trabalhos de André e Green. Na conceitualização de sala de aula trabalhamos com
o conceito de Macedo (2005), que a define como um espaço de interação social e de
negociação de significados no processo de ensino-aprendizagem.
No capítulo 3 apresentaremos os dados coletados e a análise feita à luz das teorias aqui
tomadas como referência.
Finalizando, faremos nossas considerações finais a respeito do que a pesquisa nos
possibilitou questionar, discutir e trazer como contribuição ao trabalho pedagógico com a
língua escrita na sala de aula.

Capítulo 1: DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DA PESQUISA - SITUANDO A VILA, A
ESCOLA E OS SUJEITOS DA PESQUISA

Conhecer a história da prática pedagógica da escola, da vida da comunidade e da
professora pesquisada é importante, pois entendemos que um estudo sobre letramento em
determinado contexto social não pode desconsiderar o modo como grupos culturais diferentes
lidam com a escrita. Nesse sentido, os documentos analisados, como o Projeto Político
Pedagógico (PPP) e o Portfólio, foram de grande valia para o entendimento da comunidade, de
sua realidade sociocultural e econômica, dos processos de transformação pelos quais passou e
de sua relação com a escola.

1.1 Sobre a vila e a comunidade
A Comunidade da Serra localiza-se na região Centro-Sul de Belo Horizonte e ocupa
uma área total de 1.550.000 m², fazendo limite com as reservas florestais do Hospital da Baleia
e do Parque das Mangabeiras e com os bairros Paraíso, Santa Efigênia, São Lucas e Serra.
Atualmente, é subdividida em Marçola, Nossa Senhora de Fátima, Fazendinha, Nossa Senhora
Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Novo São Lucas e Santana do Cafezal. O número
estimado de moradores varia entre 50 e 100 mil, não havendo consenso entre a prefeitura e os
moradores, representados pelas associações comunitárias e as organizações não governamentais
e religiosas que atuam na Comunidade (SILVA, 2011).
Segundo o relato de algumas professoras, no início da década de 90, o aglomerado
encontrava-se em processo de transformação de favela em vila, os moradores já tinham a
situação de posse garantida e lutavam por investimentos em infraestrutura básica. Porém, na
Vila Fátima, encontravam-se criação de porcos, coleta de lavagem pelo bairro da Serra e
Centro, falta de água, (os alunos relatavam que buscavam água nas bicas), falta de saneamento
básico, (o esgoto corria a céu aberto), casas feitas de madeirite, e nem todos possuíam energia
elétrica. O alcoolismo era um grande problema. A comunidade era composta por trabalhadores,
em sua maioria à margem do processo produtivo, vivendo de biscates. As mulheres tinham
participação fundamental na renda familiar. Muitas vezes, as estratégias de sobrevivência
demandavam também a participação das crianças, o que trazia o problema da infrequência à
escola devido à necessidade de se trabalhar: lavavam e vigiavam carros, carregavam sacolas
nas feiras, catavam papelão, pediam esmolas nos semáforos, vendiam flores e amendoim nos

bares e faziam serviços domésticos de responsabilidade dos adultos. Segundo Goulart (1992),
os trabalhadores pertenciam a um ―Mercado Paralelo‖: os homens trabalhavam na construção
civil, eram vigilantes, porteiros ou vendedores ambulantes; as mulheres eram empregadas
domésticas, diaristas ou vendedoras ambulantes. A estrutura familiar era peculiar: em muitas
famílias, a mãe era a única responsável, em outras eram os avós e, muitas vezes, os irmãos
responsabilizavam-se uns pelos outros. Em alguns casos, dois ou mais núcleos familiares
conviviam em um mesmo espaço.
Em sua dissertação de mestrado, Goulart (1992) retrata a Vila daquela época, as
famílias e os alunos da escola. Quanto mais se penetra no interior da favela, mais as ruas vão se
estreitando, se transformando em beco, e as casas se transformando em barracos, em moradias
precárias, de tijolo sem reboco e chão de terra batida, com fossa do lado de fora e sem água
encanada:

Crianças, cachorros, porcos, galinhas, homens e mulheres, todos
compartilham o espaço externo da moradia – a rua, a vizinhança. É do lado de
fora que se lava roupa, que se brinca, que se conversa sobre a vida. O espaço
das casas é pequeno e, muitas vezes, com pouca luminosidade, resultado de
uma construção sem planejamento. (GOULART, 1992, p. 98)

Até a década de 80, a maioria das casas não possuía água encanada e a população
servia-se da água das minas, nascentes e córregos existentes no local. Quando a água foi
instalada nas casas pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), não veio
junto a infraestrutura de rede de esgoto, que foi canalizado para os córregos, poluindo as águas,
até então, potáveis (SILVA, 2011).
O serviço de transporte era muito precário. Os ônibus não entravam na Vila, pois a rua
de acesso era muito estreita. Os professores tinham um transporte da Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) para ir e voltar do centro à escola e da escola ao centro. Muitas vezes, a PBH
ameaçava retirar esse transporte, e a comunidade e professores reivindicavam a sua
permanência, uma vez que não havia, ainda, um transporte de qualidade que garantisse o
horário de chegada e saída dos funcionários da escola. A partir de 2010, com a urbanização da
Vila, foram implementadas linhas regulares de ônibus, e esse transporte para os professores foi
definitivamente retirado.
Ao lado da escola, havia um lixão. A escola realizava campanhas de limpeza deste
espaço junto à comunidade com o apoio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Aos poucos, a

Vila Fátima foi se transformando. A coleta de lixo, realizada pelo SLU ficou um pouco mais
regular, com pontos de coleta com cestos nas ruas.
De acordo com o depoimento de algumas professoras, o programa Vila Viva
urbanizou a Vila, melhorando a qualidade de vida da população. Abriu-se uma avenida que liga
a região Leste com a região Centro-Sul. Dessa forma, o transporte melhorou um pouco, e os
funcionários da escola usam os ônibus para o acesso à mesma, mas ainda têm que andar um
bom pedaço. O comércio apresenta sinal de melhoria da qualidade, com lojas mais organizadas
e com visual moderno.
A PBH mantém alguns serviços na comunidade, como o Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS) e duas Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), além
das creches conveniadas. Existe um projeto da Igreja Luterana que atende alunos da Escola
Municipal Professor Edson Pisani (EMPEPI) e há ainda o Projeto Criança Esperança, que faz
uma parceria com a escola. A Igreja Católica também tem uma casa de atendimento à
comunidade.
Com a urbanização da Vila, muitos moradores tiveram que se mudar, pois suas casas
foram demolidas para melhoria do acesso e para a construção de ―predinhos‖, como falam as
crianças. Assim, o perfil dos moradores mudou. Saíram algumas pessoas que moravam há
muito tempo na comunidade e chegaram outras que precisaram de um tempo para se adaptar.
A rotatividade dos alunos ainda é grande. Alguns têm que se mudar para o interior de
MG ou para o sul da Bahia, por motivos de família ou por causa do tráfico de drogas. Também
chegam alunos durante todo o ano, vindos dessas regiões, ou mesmo de outros bairros de BH
ou da região metropolitana.
O acesso aos bens de consumo também melhorou significativamente. Hoje se veem,
na maioria das casas, antenas de TV a cabo, e quase todos os moradores têm um telefone
celular. Até mesmo as crianças começam a tê-los, levando-os para a escola. As casas são
equipadas com geladeiras, TV‘s, aparelhos de som, micro-ondas, entre outros.
Silva (2011) faz uma análise crítica do processo de urbanização da Comunidade
(Programa Vila Viva)1. Segundo ela, a avenida construída dividiu a comunidade ao meio, como
1
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uma via de trânsito intenso, em uma região com alta densidade demográfica. A autora
questiona a quem esta avenida está servindo e se os moradores a utilizam.
Quanto aos conjuntos habitacionais, diz que sua ocupação foi compulsória, visto que o
valor das indenizações recebidas era tão pouco que a maioria das pessoas não conseguiriam
comprar outra casa na Comunidade da Serra ou em outra comunidade de Belo Horizonte.
Algumas famílias se mudaram para outras comunidades ou para cidades da região
metropolitana como Santa Luzia e Ribeirão das Neves. E pergunta: ―[...] Houve escolha por
parte das pessoas que foram removidas? Quem teria que sair? Quando? Como fora feito o
cálculo do valor do imóvel? As famílias removidas receberam alguma orientação jurídica e
econômica, para a aquisição das novas casas?‖ (SILVA, 2011, p. 25).
Apesar de todas essas mudanças algumas questões ainda são um desafio na vida da
comunidade: subemprego, alcoolismo e uso de drogas.

1.2 Sobre a escola
A construção da escola para atender os moradores foi resultado de luta da
comunidade. Em 1990, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criou o Centro Educacional
Professor Arthur Versiani Velloso (CEPAVV) no prédio da antiga Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas (FAFICH), que se constituiu como sede provisória para abrigar várias
escolas, entre elas a Escola Municipal Vila Fátima. A criação dessas novas escolas era uma
resposta ao compromisso assumido com algumas comunidades diante do resultado do
cadastramento feito pelas escolas municipais e estaduais da cidade naquele ano, que revelou um
elevado número de crianças inscritas e a falta de vagas para todas nas escolas públicas.
O edital de criação da escola foi publicado no diário oficial ―Minas Gerais‖ do dia 23
de maio de 1990, mas a Escola Municipal Vila Fátima havia iniciado suas atividades no dia 19
de março, com 03 (três) turmas de 1ª série (nomenclatura da época), ampliadas depois para 04
turmas. Havia uma professora regente e uma estagiária para cada turma, além da diretora e,
alguns meses depois, uma auxiliar de secretaria e uma eventual.
O nome ―Vila Fátima‖ refere-se à vila onde moravam os cerca de 80 alunos
matriculados inicialmente. Era a mais nova vila do Aglomerado da Serra e, ao contrário de
todas as outras, não era atendida por nenhuma escola. Seus moradores eram imigrantes do

Norte de Minas e Sul da Bahia, discriminados pelo restante do Aglomerado por serem muito
pobres e com costumes interioranos. De acordo com Goulart (1992, p. 39), ―[...] A E.M. da
Vila Nossa Senhora de Fátima atende à população da vila de mesmo nome que se localiza no
Aglomerado do Morro da Serra (antiga favela do Cafezal) ao qual pertencem outras quatro
vilas: Nossa Senhora da Conceição, Marçola, Nossa Senhora Aparecida e Santana do Cafezal‖.
A SMED reuniu uma equipe pedagógica com a tarefa de elaborar e implementar um
projeto de escola que fosse diferente, que atendesse às necessidades básicas de alfabetização e
de iniciação no conhecimento dos números dessas crianças da primeira série, revertendo o
processo de fracasso escolar. Propunha a criação de um projeto pedagógico que revelava um
avanço e uma preocupação com o trabalho a ser realizado nessas novas escolas. Essa equipe
optou pela elaboração desse projeto com o coletivo à medida que o trabalho fosse sendo
desenvolvido, de acordo com a realidade e os desafios apresentados. Iniciou-se, então, um
trabalho feito a muitas mãos e muitas mentes, muitas discussões, muito estudo, muito embate e
até muito sofrimento ao partilhar as vivências daqueles alunos. Partilha marcada fortemente
pela diferença de origem social entre professores e alunos. Era a proposta da criação de um
cotidiano de trabalho onde todos pudessem se manifestar, falar de suas experiências,
conhecimentos e angústias. Era a tentativa de construir uma escola diferente, onde os alunos se
sentissem sujeitos na construção de um conhecimento que pudesse servir para a sua vida e cuja
apropriação estivesse inserida num contexto mais amplo de significação. Aprender para a
prática. Essa equipe de assessoria propôs uma nova visão sobre o ensinar e construir novas
relações com o educando. Uma escola sendo construída com profissionais que queriam se
formar em um projeto novo de educação, com nova concepção de escola, de ensino,
aprendizagem e conhecimento. Mudança de paradigmas.
Em consonância com essa visão estão os dizeres de Goulart (1992, p.29):

O verdadeiro sentido da escola que queremos buscar é ser o lugar de
enfrentamento dessa situação limite: ―se correr o bicho pega, se ficar o bicho
come‖. O desafio que se abre para nós, educadores, é propiciar essa reflexão e
criar novos instrumentos com os quais essa população possa criar alternativas
de vida menos desumanas.

As turmas eram levadas da vila para o bairro Santo Antônio em um ônibus especial. A
experiência de estudar no prédio da FAFICH, num bairro de classe média, com certeza foi de
deslumbramento e de grande impacto para os alunos. Muitos deles nunca tinham saído da Vila

e passaram a fazer uma ―excursão‖ diária pela cidade em um ônibus especial, passando por
bairros chiques como a Savassi, zona comercial das elites, aonde alguns iam apenas para vigiar
e lavar carros. O prédio possuía oito andares, elevadores, corredores compridos e rampas. Da
janela da sala de aula, viam-se prédios modernos e belas casas com jardins e piscinas. No
início, os alunos corriam pelos corredores e até andavam nos parapeitos do lado de fora das
janelas, que, por um tempo, tiveram que ser fechadas com correntes. Segundo Goulart (1992),
essa inserção num mundo de classe média dava a esses alunos um diferencial, um status na
Vila, e contribuía para formar uma nova representação de escola, ao mesmo tempo em que
trazia consigo a contradição: explicitava e denunciava as diferenças sociais que não se
evidenciam quando a escola se localiza dentro da comunidade de origem.
A faixa etária dos alunos variava de sete a dezesseis anos, e as experiências escolares
eram muito diversas: alguns nunca tinham frequentado uma escola, e outros já não eram mais
admitidos nas escolas de seu zoneamento, devido a um histórico de muitas repetências. Muitos
já trabalhavam com os pais nas ruas de Belo Horizonte, vendendo rosas e amendoim à noite,
lavando carros, mendigando, carregando sacolas em supermercados e sacolões. Isso significa
que a grande maioria dos alunos que chegaram à escola estava fora de faixa e já tinham sido
excluídos das outras instituições de ensino. Segundo o relato de uma professora, quando a
escola se transferiu para a Vila, foi feito um cadastramento, pelos professores, na própria Vila,
para localizar e chamar outros alunos. Beco a beco, boca a boca, à procura deles. A Prefeitura
não possuía nenhum instrumento para localizá-los. Além disso, havia o trabalho de
convencimento de que eles poderiam continuar seus estudos e de que seriam aceitos na escola.
No PPP de 1992, os alunos são descritos como práticos e objetivos devido à
necessidade de sobrevivência, cobrando sempre essa mesma postura dos professores. O
universo em que viviam propiciava uma visão de mundo diferente. Segundo o PPP, eram
crianças que apresentavam linguagem, valores, atitudes e comportamentos próprios. Os
professores pertenciam a famílias de classe media, eram usuários da linguagem padrão e
traziam seus valores, sua visão de mundo e sua crença acerca das funções e dos propósitos da
escola. Esse encontro de dois grupos tão distintos, obviamente, causou reações: submissão ou
agressividade nos alunos e perplexidade e impotência nos professores. O texto do PPP deixa
clara a postura assumida pelo grupo no sentido de vencer esse estranhamento numa relação
dialógica, que levasse ao conhecimento e à compreensão mais profunda do outro, ―fator
fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem‖.

À medida que o contato com os alunos ia se aprofundando, a forma tradicional de
educar difundida nos cursos de formação de professores se mostrava mais inadequada. Era
preciso quebrar a lógica de que o professor detém o conhecimento. Era preciso compreender
que aqueles sujeitos traziam outro conhecimento, construído na luta pela sobrevivência. Era
preciso ouvir, conhecer aquele grupo, reconhecer aqueles alunos como sujeitos socioculturais,
com suas especificidades de classe, gênero e raça. Era preciso criar momentos em que
pudessem falar, discutir sua prática social e sua vida e, a partir disso, melhor compreendê-la.
Instituíram-se, então, as assembleias, reuniões que aconteciam todas as segundas-feiras, nas
quais se falava da escola, da vida, dos medos, dos sonhos e das dificuldades. Fala que
ultrapassava a simples conversa e objetivava a explicitação e organização dos problemas da
vida. A partir desse diálogo, surgiam temas possíveis de serem trabalhados, quebrando a lógica
dos conteúdos tradicionais, considerados segundo o interesse da classe que os organizou,
articulando conteúdo trabalhado na escola e experiência de vida. Aprendizagem partindo da
prática social e a ela retornando, ampliando possibilidades. As assembleias eram também o
espaço onde questões disciplinares da turma ou de alguns alunos eram discutidas.
O grupo de professores se propôs a construir novas relações pedagógicas e de trabalho,
a criar um ambiente educacional que se caracterizasse por relações democráticas entre
professores, alunos e direção e por um tratamento do conhecimento que auxiliasse na
compreensão da realidade. Reconhecia a necessidade e a importância da escola para aqueles
alunos e o peso do estigma de fracassados que carregavam. Entre os objetivos listados no PPP
estão a garantia de permanência na escola, com respeito ao processo de aprendizagem do aluno;
a garantia da relação entre o saber produzido na vida e o saber historicamente constituído,
promovendo uma aprendizagem mais significativa; que a escola seja lugar de manifestação de
pensamentos diversos, através do diálogo e de reflexões coletivas; que propicie a realização de
estudos e pesquisas e se relacione estreitamente com centros de pesquisa. Também é citada, no
PPP, a proposta de oficinas de leitura e produção de textos, em horário extra turno, com o
objetivo de diminuir a defasagem dos alunos no processo de leitura. O documento versa
também sobre o horário escolar: ―[...] Acreditamos ser necessária a ampliação do tempo de
permanência na escola. Tempo esse que deverá ser aproveitado com atividades que venham
subsidiar o seu processo de construção de conhecimento.‖ (PREFEITURA BELO
HORIZONTE, 1992, p. 26). Definitivamente, essa era uma proposta educacional de vanguarda:
―[...] Fazer dos alunos nossos interlocutores reafirma o compromisso que temos em cuidar dos

‗brotos‘ que explodem e desabrocham a todo o momento diante de nossos olhos‖
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 1992, p. 30).
Durante muitos anos, quem entrasse na escola se deparava com a frase na parede de
fora da sala dos professores: ―Há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e frutos‖.
O Portfólio2 da escola, elaborado em 2006, traz como subtítulo Uma história de
inclusão e aponta três dimensões reveladoras dessa inclusão: as assembleias (já descritas), as
oficinas de competência e o trabalho com projetos.
De acordo com esse documento, nas oficinas de competência, os alunos eram
agrupados conforme o nível de leitura e escrita. Elas aconteciam em três encontros semanais,
no horário de aula, com duração de uma hora cada um, e eram uma estratégia criada pela escola
para lidar com as dificuldades de aprendizagem, principalmente com relação à alfabetização.
Outra estratégia utilizada eram as oficinas de livre escolha, com o objetivo de
desenvolver diferentes habilidades das crianças, nas quais os alunos podiam optar por uma das
oficinas oferecidas e se misturavam independentemente da idade. Com o final do horário
pedagógico com dispensa de alunos às sextas-feiras, em 2005, essas oficinas passaram a ser
ministradas por agentes culturais e professores, garantindo que estes pudessem se revezar nas
reuniões pedagógicas, consideradas fundamentais para as reflexões e organização do trabalho.
Eram oferecidas oficinas de capoeira, percussão, canto-coral e sessões de videoteca.
Desde 1999, a escola buscava parcerias com diversas instituições como clinicas de
psicologia, fonoaudiologia, programas esportivos, projetos socioculturais existentes na
comunidade na busca de atendimentos especializados. Hoje, essas parcerias acontecem dentro
dos Programas Escola Aberta, Escola Integrada e Saúde na Escola.
Em 2002, mesmo sem a adaptação do espaço, a escola começou a receber crianças
com necessidades especiais.
No Projeto de Ação Pedagógica (PAP), do ano de 2005, encontramos o item
―Incluindo e Ensinando a Todos‖, com propostas de ações que visem a atender as demandas
específicas de inclusão, aprendizagem e permanência de todos os alunos na escola.
Em 2003, com a lei 10.639, que inclui no currículo oficial das escolas de ensino médio
e fundamental a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afro-brasileira e Africana‖, a
2
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escola iniciou um movimento de formação para incluir em sua prática pedagógica e curricular a
cultura afro-brasileira. A partir de 2004, realiza anualmente a Mostra Literária Afro-Brasileira
como projeto institucional, com apresentação de vários grupos culturais da Vila Fátima e da
cidade e apresentação de trabalhos dos alunos. De 2010 em diante, a Mostra Literária tem
como objetivo divulgar para a comunidade os trabalhos realizados pelas turmas.
De acordo com o Portfólio, o trabalho com projetos era considerado uma forma de
construção de conhecimento mais dinâmica, real e significativa. Havia os projetos das turmas,
que geralmente surgem nas assembleias e os projetos institucionais. Entre estes, destacava-se o
Projeto Festa Junina, que vem sendo alterado ao longo do tempo. Os alunos ensaiam e
apresentam danças juninas e participam das oficinas para a confecção dos enfeites. Em função
do espaço físico muito limitado, a festa acontece em dois dias. No primeiro dia, os alunos
recebem as fichas para participar das brincadeiras nas barraquinhas e para lanchar. No segundo
dia, apresentam as danças para a comunidade. Este é o único projeto institucional que ainda
acontece atualmente.
O uso da biblioteca é outra atividade que possibilita a construção de novos
conhecimentos. De 1993 até 1997, as crianças a frequentavam uma vez por semana para ler e
ouvir histórias. Com a chegada das auxiliares de biblioteca, em 1997, o atendimento e o acervo
foram ampliados. As crianças podiam fazer empréstimo de livros semanalmente, e a
comunidade também podia usar a biblioteca para leitura, pesquisa e empréstimo de livros.
Atualmente a biblioteca não está aberta à comunidade.
Durante o período de férias, o programa ―férias divertidas‖ oferecia jogos,
brincadeiras e sessões de vídeo, além da merenda. Essa atividade se transformou em um
programa da PBH chamado ―Escola nas férias‖.
A escola sempre procurou promover oportunidades de interação com diferentes
espaços culturais, inclusive em outras cidades. Atualmente, há a exigência do documento de
identidade a todos os alunos que vão sair da escola em alguma excursão. Essa exigência
inviabiliza a participação da grande maioria, que ainda não o possui.
Ainda segundo o texto do portfólio (2006), a avaliação procurava analisar o processo
educativo como um todo e era feita através de observação e dos trabalhos realizados pelos
alunos. Não se avaliava quantitativamente, mas essas avaliações eram traduzidas em notas para
efeito legal. Durante alguns anos, foram feitas reuniões de pais com a presença e participação
dos alunos, mas, por dificuldade de alguns professores em coordenar pais e alunos em um

mesmo espaço, essa prática foi modificada e as reuniões passaram a ser realizadas somente
entre pais e professores. Algumas professoras ainda mantêm a prática da avaliação processual,
mas, de modo geral, ela é quantitativa.
A retenção seguia (e ainda segue) as normatizações da SMED. São retidos os alunos
com menos de 75% de freqüência e aqueles que, ao final do 1º ciclo, não apresentam as
competências necessárias para cursar o 2º ciclo. Nos casos de infrequência, a escola busca
contato com as famílias, na tentativa de envolvê-las e responsabilizá-las pelo processo
educacional de seus filhos. Não conseguindo resultado, algumas famílias são encaminhadas ao
Bolsa Escola, Bolsa Família, Programa BH na Escola e, em último caso, ao Conselho Tutelar.
Como já foi mencionado, a construção da escola foi resultado de luta da comunidade.
A escolha do terreno foi coletivizada com os professores, e o prédio demorou 3 anos para ficar
pronto. Quando a escola foi finalmente transferida para a Vila Fátima, em 1993, professores e
alunos encontraram uma escola sem banheiros, sem água, com quadros e mobiliário
insuficientes. Mesmo assim, iniciaram-se as aulas, com a comunidade ajudando na confecção e
higienização da merenda, cantina e banheiros, e com papel Kraft pregado na parede servindo de
quadro. Como o número de alunos foi aumentando, o caos se instalou. As professoras
combinaram com a comunidade que iriam interromper as atividades e cobrar da Prefeitura a
finalização da obra. Isso aconteceu, e as professoras cumpriam o horário na SMED ou na
Gerência de Educação Centro Sul (GERED-CS) até que a escola pudesse acolher dignamente a
comunidade.
Em 1993, quando se transferiu para a Vila, a escola passou a se chamar Escola
Municipal Professor Edson Pisani (EMPEPI), em homenagem a um atuante professor que
falecera recentemente. Passa a trabalhar com 20 turmas de crianças da pré-escola à 4ª série,
contando com uma equipe de um professor para cada turma, um professor de educação física,
um de artes, um eventual e outro na biblioteca. Fica clara no PPP (1993, p. 25) a importância
dada pelo grupo à Pré-Escola (nomenclatura da época): ―[...] Um bom trabalho pedagógico na
Pré-Escola, pode ter como conseqüência um novo perfil do aluno de 1ª série e nas séries
subseqüentes.‖ A partir de 2005, devido à grande demanda de crianças de seis anos, a escola
não atende mais as turmas de educação infantil. De acordo com informações da secretária da
escola, em agosto, passa a funcionar como núcleo da UMEI Santa Isabel, atendendo, então, a
setenta e cinco crianças de dois a cinco anos. Em 2009, assume também a UMEI São João e,

em 2012, assume a UMEI Capivari. Em 2012, a UMEI Santa Isabel passa a ser vinculada a
outra escola, devido à sua localização, ficando a EMPEPI com duas UMEIs.
Em 1995, com a implantação do Projeto Escola Plural, a escola reorganiza seus
tempos e espaços, enturmando os alunos por ciclos de idade de formação, de acordo com os
princípios do novo projeto da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Esse projeto
propõe nova organização dos tempos escolares na forma de ciclos em vez de séries:
- 1º ciclo: compreende alunos na idade de formação entre 6 e 9 anos – ciclo da
infância;
- 2º ciclo: compreende alunos na idade de formação entre 9 e 12 anos – ciclo da
pré-adolescência;
- 3º ciclo: compreende alunos na idade de formação entre 12 e 15 anos – ciclo da
adolescência.
Entendendo que o ato de aprender envolve o sujeito em sua totalidade e que o tempo
do aluno não é fragmentado em disciplinas, a escola procurava desenvolver trabalhos em vários
tempos educativos, que focassem a plenitude do sujeito, respeitando o tempo e ritmo de cada
um. Havia o trabalho com o professor referência da sala, com o professor-apoio (que atendia
mais de uma turma), com duplas de professores na sala e com os professores das oficinas. O
planejamento e a avaliação de todas essas estratégias de ação exigiam tempo na escola. Até
2005, havia reuniões coletivas todas as sextas-feiras, com dispensa de alunos, para o
planejamento coletivo. Com a proibição da dispensa de alunos, passaram a ser feitas reuniões
semanais com os professores de cada ciclo, seus coordenadores e a direção. Além disso, cada
professor tinha quatro horas semanais de planejamento e estudo. A partir de 2012, passam a ter
cinco horas semanais, de acordo com orientação do Ministério da Educação e Cultura (MEC),
que define 30% da carga horária do professor como tempo de estudo e planejamento.
Ainda de acordo com o portfólio escrito em 2006, no início de cada ano, acontecia a
reunião para avaliação do ano anterior, planejamento do atual, escolha dos professores de cada
ciclo de acordo com o perfil e o trabalho proposto, bem como a elaboração da proposta
curricular para aquele ano letivo. Atualmente, a RMEBH já possui as Proposições Curriculares
que norteiam o trabalho de cada ciclo.

A partir de 2003, com a implantação do PAP, a escola passou a contratar assessoria
externa para a formação dos professores. Assim, em 2003/2004, foi construído o Projeto de
Alfabetização da escola.
Consta também no portfólio a participação da comunidade na dinâmica da escola
desde o tempo em que funcionava no CEPAVV, quando as assembleias aconteciam em locais
próximos à vila para facilitar a participação. Eram previstas duas assembleias anuais. No início
do ano, eram apresentados os professores, funcionários e a proposta de trabalho daquele ano.
Assembleias extraordinárias eram realizadas sempre que necessário. Ainda hoje, prevalece essa
dinâmica de assembleias, com uma a mais para avaliação da gestão.
O Colegiado Escolar foi criado em 1991, com reuniões mensais abertas à comunidade
e realizadas no horário de funcionamento da escola. A partir de 1998, passaram a ser realizadas
à noite para facilitar a participação da comunidade. Segundo informação de professoras, a partir
de 2009, voltaram a ser realizadas durante o dia, por decisão da direção. Nessas reuniões, são
eleitos representantes para participarem de fóruns e movimentos em defesa da escola pública de
qualidade, como o Constituinte Escolar e o Conselho de Pais de Alunos das Escolas Municipais
de Belo Horizonte. Atualmente, o colegiado só trata de questões administrativas, com pouca
participação de professores e da comunidade.
Várias vezes, a escola tentava encaminhar demandas da comunidade, que também
apoiava a equipe de professores em seus momentos de luta pela melhoria da escola, pela
educação e pelas reivindicações dos trabalhadores em educação. Em 1999, escreveu um projeto
de alfabetização de adultos, demandado pela comunidade, que não foi aprovado pela SMED,
por discordância quanto à faixa etária a ser atendida. Outra demanda atendida foi a realização
de palestras informativas sobre temas de interesse da comunidade. Em 1997, a escola
participou da luta para resolver o problema do lixão que se localizava ao lado, em um lote
vago. Por meio de campanha educativa, com o apoio da SLU e da PBH, o local foi limpo e
gramado e até hoje é conservado.
O espaço físico da escola muitas vezes era cedido para reuniões de instituições da vila
e/ou órgãos do governo municipal com a comunidade. Nos fins de semana, a escola era aberta a
projetos que atendiam à comunidade. Atualmente, as instalações da escola são usadas com os
projetos municipais. A partir de 1994, o programa Escola Aberta, patrocinado pela
UNESCO/FNDE/PBH, acontece nos fins de semana e oferece oficinas profissionalizantes e
educação cultural.

O prédio da escola e sua materialidade, seus jardins e suas instalações são
extremamente cuidados e conservados pela comunidade.
O portfólio aponta algumas dificuldades encontradas na continuidade da proposta de
trabalho construída desde o início. A rotatividade dos professores parece ser a mais relevante.
Com a experiência vivida na escola com as práticas educativas inclusivas, muitos professores
saíam para compor a equipe de formação de professores da SMED, como aconteceu com a
pesquisadora. Há os que saíam por não se adaptarem às concepções de ensino e às
metodologias adotadas pela escola. Há, ainda, os que optavam por trabalhar em locais de
acesso mais fácil, visto que a escola se localiza a dois quilômetros da entrada da Vila Fátima,
embora a PBH disponibilizasse veículos para o transporte dos professores. Atualmente, com o
projeto Vila Viva e a abertura de ruas e avenidas, o acesso ficou melhor, e as linhas de ônibus
circulam até pontos bem próximos da escola. A PBH, inclusive, não oferece mais o transporte
aos professores. Mas essa rotatividade dificulta o trabalho de formação. Os professores mais
antigos e a direção tentam formar os novatos, buscando sua identificação com o PPP, ―para que
a escola não perca sua identidade, seu projeto democrático e humanizador e, sobretudo suas
práticas inclusivas‖. O documento aponta também a necessidade de se repensar e reescrever o
PPP, que, embora ainda reflita vários conceitos e procedimentos da escola, não trata de atitudes
como a desconsideração da especificidade dos alunos e da comunidade atendida, observada na
prática de alguns professores que não se identificam com ele. Até mesmo o engajamento
político observado em vários registros desde a criação da escola não tem mais unanimidade no
coletivo.
No ano de 20133, a escola iniciou um processo de reescrita do PPP. Os professores
responderam um vasto questionário que será analisado pela equipe de assessoria, para que o
grupo inicie a discussão e a construção de um novo documento.
O portfólio finaliza destacando os avanços significativos que a escola apresentou e a
importância de que sejam pesquisados e analisados até mesmo para que sejam referências à
implantação de novas políticas públicas para a educação municipal. Cita as pesquisas já
desenvolvidas na escola por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), como as de Goulart (1992) e Sá
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A título de esclarecimento, o ano de referência aqui mencionado, bem como nas demais seções desta dissertação,
corresponde a 2013, ano no qual nossa investigação foi desenvolvida inteiramente. O mesmo se dá com relação
às datas descritas com dia e mês, que serão sempre referentes a 2013.

(2001). Explicita a importância que a equipe dos educadores da escola dá ao feedback por parte
dos pesquisadores, por se utilizar dele no processo de avaliação e melhoria de sua prática.

1.3 Contextualizando a alfabetização na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte
(RMEBH)
Alfabetizar as crianças das camadas populares tem sido o desafio da RMEBH. Nesse
movimento, a Rede tem passado por várias discussões e tentativas de melhorar o desempenho
escolar de seus alunos. Novas ações e políticas têm sido implementadas, como a formação dos
professores, as proposições curriculares e a parceria com o CEALE (Centro de Alfabetização,
leitura e escrita), da UFMG, cujo material – Coleção Instrumentos da Alfabetização – vem
norteando o trabalho nas escolas desde 2006. Em 2007, a SMED, tendo em vista os resultados
do Proalfa (Programa de Avaliação da Alfabetização), criou o Projeto de Ações Integradas para
a Alfabetização (PAIA), que atendia as 33 escolas com pior desempenho nesta avaliação, da
qual fui integrante. O desafio foi ajudar a equipe pedagógica das escolas a elaborar e efetivar
propostas pedagógicas mais eficazes, bem como discutir outras ações necessárias à
aprendizagem das crianças. A partir de 2009, foi implementado o programa de monitoramento
da leitura e escrita.
Nesta Rede, os resultados das avaliações sistêmicas têm apontado melhora
significativa no desempenho dos alunos quanto à alfabetização, sendo que o 1º ciclo tem se
aproximado mais que o 2º ciclo dos resultados esperados, de acordo com as proposições
curriculares. O esforço feito na implementação de políticas de formação de professores e da
construção de uma proposta curricular para nortear o trabalho em sala de aula, de assessorias,
entre outras ações, parece ter surtido efeito positivo. No entanto, o 2º ciclo ainda apresenta
grandes desafios quanto à formação de sujeitos capazes de escrever, ler e compreender textos
diversos, se apropriando dos conhecimentos historicamente construídos e usando o que
aprendem na escola em suas práticas sociais, para melhor compreender o mundo e as
possibilidades de transformações.
De acordo com o texto da Secretaria de Educação Básica:

É urgente garantir que os estudantes tenham direito de aprender a ler e a
escrever de maneira contextualizada, assim como é essencial buscar assegurar
a formação de estudantes que lêem, escrevem, interpretam, compreendem e

fazem uso social desses saberes e, por isso, têm maiores condições de atuar
como cidadãos nos tempos e espaços além da escola. (BRASIL, 2007, p. 11)

A concepção e, consequentemente, o ensino da língua também vêm passando por um
longo processo de discussão e por várias mudanças.
Em 2010, a SMED publicou o documento final das proposições curriculares, resultado
de um trabalho de vários anos de reflexão e discussão entre os profissionais da Rede e
assessores contratados. Nesse documento, o texto sobre o ensino da Língua Portuguesa no 2º
ciclo discute as reformulações teóricas e metodológicas por que vem passando nos últimos
anos, fundamentadas por uma visão discursiva da linguagem. Discute também a necessidade de
se desenvolver as competências e habilidades comunicativas dos alunos, ampliando suas
possibilidades de participação social. O texto oral e/ou escrito é considerado como a unidade
básica a ser tomada como objeto de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, porém o
documento considera que as escolas tomam o texto como produto isolado, não trabalhando a
situação de ação de linguagem que condiciona a sua produção. Considera também que os
professores, de modo geral, possuem dificuldades em lidar com as práticas de ensino da escrita.
De acordo com a Proposição Curricular de Língua Portuguesa,

o que se observa no trabalho desenvolvido nas escolas é um forte predomínio
de atividades que ainda valorizam o texto como produto isolado de seu
processo de produção, e não como o objeto que se atualiza no aqui/agora do
processamento discursivo, quer seja no ato de sua produção quer seja no ato
de sua recepção. (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2010, p. 16)

Nesta rede considera-se o Ensino Fundamental em nove anos e em três ciclos.
O 1º ciclo corresponde ao 1º, 2º e 3º anos de escolarização, período da infância, isto é,
crianças de 6, 7 e 8/9 anos, e é considerado o ciclo da alfabetização na perspectiva do
letramento, ou seja, ensinar o processo de codificação e decodificação do sistema de escrita
vinculado aos usos e funções sociais da escrita. Reconhecer e valorizar as especificidades do
processo de alfabetização, sem desvinculá-lo do contexto social.
O 2º ciclo corresponde ao 4º, 5º e 6º anos de escolarização, o ciclo da pré-adolescência,
ou seja, alunos de 9, 10 e 11/12 anos, que já tenham, supostamente, garantido a aquisição do
sistema de escrita. Conforme as Proposições Curriculares, Textos Introdutórios, (BELO
HORIZONTE, 2010, p.37), ―[...] essas capacidades de alfabetização [...] deverão ser

trabalhadas e retomadas sistematicamente, visando à consolidação da normatização e do
desenvolvimento linguístico do estudante‖. É o ciclo do trabalho de ampliação da leitura e
escrita, na perspectiva do letramento, respaldado numa concepção discursiva de linguagem
como um processo interativo, tomando os diferentes gêneros e tipos textuais e o seu contexto
de produção e circulação como referenciais para a produção e compreensão do texto oral e
escrito. A metodologia de ensino aprendizagem deve promover a construção do conhecimento
por meio de reflexão e análise dos conhecimentos trabalhados, visando à formação de alunos
―[...] capazes de compreender e utilizar a linguagem de forma crítica e autônoma e que
possibilite aos mesmos organizarem o seu discurso em diferentes situações sociais de
comunicação‖ (BELO HORIZONTE, 2010, p. 39).
De acordo com as Proposições Curriculares,

[...] todo o trabalho de ampliação da leitura e da escrita, na perspectiva do
letramento, que aqui sugerimos deve respaldar-se numa concepção discursiva
que toma a linguagem como um processo interativo, no qual os diferentes
gêneros e tipos textuais e seu contexto de produção e circulação funcionam
como referenciais para a compreensão e produção do texto oral e escrito.
(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2010, p. 39)

O documento sugere que o professor do 2º ciclo organize seu trabalho de forma a
possibilitar uma aprendizagem significativa e trabalhe com recursos variados, como jogos,
computadores, calculadoras, livros didáticos e paradidáticos, e vários portadores de texto, como
jornais, revistas, folhetos e propagandas. Propõe que as ações educativas sejam desenvolvidas e
articuladas entre todos os professores do ciclo e possam levar os sujeitos da aprendizagem a
novos conhecimentos e a formas de utilizá-los adequadamente em diferentes situações,
ampliando ―seu modo de ler, escrever e ver o mundo‖.
O documento aponta quatro ações a serem consideradas nesse ciclo:

- o desenvolvimento da reflexão sobre as atividades discursivas – promover a
compreensão sobre os aspectos inerentes ao processo de produção de escrita:
para quem escrevo? Para quê? O que quero escrever? Como posso escrever?
Quem vai ler? Onde está? Será que vai entender meu texto?
- a exploração e análise dos textos lidos – além dos aspectos de decodificação e
compreensão textuais, o professor deve explorar as pistas para a construção de
sentido, trabalhando com características como o tipo de texto, o objetivo, os

aspectos que o identificam, os conhecimentos prévios dos alunos, o tipo de
linguagem, o leitor-alvo, entre outros, diversificando autores, temáticas e
gêneros.
- o desenvolvimento da linguagem oral – o professor deve desenvolver
atividades sistemáticas para desenvolver habilidades específicas requeridas por
essa modalidade, de forma que os alunos possam utilizar a linguagem oral em
diferentes situações de comunicação. Também é importante comparar as
diferentes situações vivenciadas nas produções escritas e orais, levando o aluno
a identificar e utilizar as estratégias lingüístico-discursivas que caracterizam
essas duas modalidades.
- a organização do trabalho em sala de aula – a metodologia de trabalho em
grupo é fundamental, considerando-se que, por meio dela, os alunos podem
confrontar seus conhecimentos e hipóteses sobre relações entre fala e escrita,
pressupondo-se que o conhecimento da/sobre a escrita se constrói a partir do
conhecimento da língua (fala) que eles já possuem.

O 3º ciclo corresponde ao 7º, 8º e 9º anos de escolarização, o ciclo da adolescência, ou
seja, alunos de 12, 13, 14/15 anos.
Fica claro, portanto, o enfoque discursivo no documento oficial que orienta o ensino de
Língua Portuguesa. Nossa investigação pretende apontar que, no entanto, existem outros fatores
que definem, fortemente, os rumos do trabalho em sala de aula. Um dado importante que
apareceu durante a observação no processo de pesquisa e que merece uma análise mais
aprofundada foi a importância dada às avaliações externas e como elas têm afetado as práticas
pedagógicas das professoras e, especialmente, o trabalho desenvolvido com os textos em sala
de aula. O planejamento das atividades pedagógicas é feito a cada trimestre, junto com a
coordenação pedagógica, de acordo com o documento das proposições curriculares. Mas o que
se percebe na prática da sala de aula é que os descritores do Avalia BH perpassam, o tempo
todo, os objetivos do trabalho. Reconhecemos a relevância desse dado, porém o impacto das
avaliações externas nas práticas de ensino não é foco desse trabalho.
Na seção a seguir, trazemos a fundamentação teórico-metodológica que embasa este
trabalho e que norteia a pesquisa por nós empreendida.

CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

Iniciaremos este capítulo justificando a escolha desta escola nesta investigação, bem
como a descrição detalhada feita sobre a sua história e seu contexto. Entendemos que ela se fez
necessária na perspectiva teórico-metodológica aqui adotada. É uma escola que, desde seu
começo tentou formar uma equipe de trabalho diferenciada, com uma concepção de educação
focada no sujeito-aluno, inserido num tempo e espaço determinados. Assim, a prática
pedagógica não poderia ser desvinculada do social e deveria servir à reflexão sobre a vida. O
trabalho da EMPEPI foi considerado, por muito tempo, como referência de prática pedagógica
na RMEBH e várias pesquisas já foram desenvolvidas na escola.
Neste capítulo explicitamos, ainda, as concepções teóricas que embasaram essa
investigação bem como os referenciais metodológicos adotados no desenvolvimento da coleta e
análise dos dados.

2.1 Da metodologia
Esta é uma pesquisa do campo educacional, pedagógico, que adota uma metodologia
de cunho qualitativo e etnográfico.
André (2003) pontua que ainda não há um consenso entre os pesquisadores quanto ao
conceito de pesquisa qualitativa. A mesma autora define uma pesquisa do tipo etnográfico
como a que apresenta cinco características principais: usar as técnicas de observação
participante, entrevista e análise de documentos, ter o pesquisador como instrumento principal
na coleta e análise de dados, enfatizar o processo, e não o resultado final, retratar a visão
pessoal dos participantes no modo como eles significam suas vivências e o mundo à sua volta e
a imersão do pesquisador no campo, num contato direto e prolongado, observando as pessoas,
os eventos e as situações em sua manifestação natural, sem nenhuma pretensão de mudar o
ambiente.
Mesmo compreendendo que o pesquisador da educação não é um etnógrafo, a citação
de André é bastante esclarecedora para nossa tarefa. Nas palavras da autora:
A tarefa do etnógrafo consiste na aproximação gradativa ao significado ou à
compreensão dos participantes, isto é, de uma posição de estranho o etnógrafo
vai chegando cada vez mais perto das formas de compreensão da realidade do

grupo estudado, vai partilhando com eles os significados. (ANDRÉ, 2003, p.
20)

Erickson (1993 apud ANDRÉ, 2003), em uma palestra sobre os avanços etnográficos
em educação, proferida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP),
defende uma postura de cooperação e diálogo, de modo que o objetivo da pesquisa não seja
apenas mostrar o que está acontecendo e como está acontecendo, mas mostrar também
possibilidades de mudança. Os trabalhos etnográficos demonstram preocupação para que seus
resultados possam ser úteis às pessoas a ele relacionados:

Se queremos mudar a escola, tornando-a fundamentalmente melhor, no
sentido emancipatório, diz ele, temos que mudar as relações de poder. Temos
que estabelecer relações de parceria entre pesquisador e agentes escolares.
(ANDRÉ, 2003, p. 118)

Green (2005) discute a etnografia como uma lógica de investigação e critica os
educadores que se apropriam dela sem compreender suas bases teóricas, numa lógica de
investigação que, muitas vezes, não é etnográfica. Para a autora, pesquisa de observação é
diferente de pesquisa etnográfica. Ela discute as diferentes maneiras de registrar os fenômenos
pesquisados: sistemas de categorias, sistemas descritivos, sistemas narrativos e registros
tecnológicos.
Os sistemas de categorias são sistemas fechados em que as variáveis a serem
observadas são definidas a priori. Não se consideram as variáveis adicionais que venham a se
tornar relevantes no contexto e os registros são feitos em tempo real, sem possibilidade de
recuperação do observado para futuras análises.
As outras formas são sistemas abertos e adotam formas de registros que podem ser
revisitadas.
Os sistemas descritivos podem ter categorias controladas previamente e trabalham
com transcrições de falas ou atividades, sendo, pois, dependentes dos contextos.
Os sistemas narrativos são sistemas abertos, sem categorias predeterminadas. A
escolha dos elementos a serem registrados na narrativa, quando fazer e de que maneira fazer
dependerá da percepção do observador sobre os dados coletados.

Os registros tecnológicos como gravações de áudio, vídeo e fotografias são sistemas
abertos que registram sons e/ou ações, mas que, como os sistemas narrativos, são influenciados
pela escolha do foco e localização espacial do pesquisador.
Athanases e Heath (1995 apud GREEN 2005) identificam a mudança, a partir dos anos
30 do século passado, do foco dos estudos de grupos inteiros para segmentos dentro de
sociedades complexas, o que possibilitou o foco na sala de aula e em escolas. Discutem
também a mudança, ao final do século, do foco da análise para o que o grupo pesquisado era,
em vez do foco sobre o que não era ou o que precisava ser mudado, de acordo com a
perspectiva do pesquisador.
Dobbert (apud Green 2005) argumenta que, após os anos 60, alguns etnógrafos
passaram a fundamentar suas descrições nos termos usuais do grupo observado, preocupandose também em identificar os significados das ações e dos eventos para aquele grupo.
Apoiados nessas considerações assumimos este trabalho como uma abordagem
qualitativa de perspectiva etnográfica, não apenas por não se apoiar em dados quantitativos,
pois entendemos que estes podem e devem ser usados numa investigação de cunho etnográfico,
mas por usar técnicas como a observação, a inserção no campo pesquisado e, principalmente,
por considerar que os instrumentos e o pesquisador não são neutros. A pesquisa traz as marcas
da subjetividade dos sujeitos envolvidos e é permeada pelos valores, pela postura teórica e pela
visão de mundo do pesquisador, cuja compreensão se constrói a partir do seu lugar sóciohistórico e das relações que estabelece com os sujeitos pesquisados.
Esta investigação se desenvolveu pela observação direta em campo, fazendo
triangulação com entrevistas e análises de documentos, priorizando o processo ao resultado
final, procurando compreender como os participantes dão significado às suas vivências com a
escrita.
Com base nessas discussões teóricas, consideramos que nosso trabalho tenta
compreender as ações de professoras, no entendimento de que são profundamente marcadas
pela cultura escolar em que estão imersas. A lógica foi observar e descrever para depois
identificar o que era relevante para compreender o que as professoras ensinavam e porque
ensinavam daquele jeito.

2.1.1 Da coleta de dados
O contexto pesquisado foi uma turma de 6º ano da RMEBH e o trabalho com leitura e
escrita da professora de Língua Portuguesa. A referência era a professora de Língua
Portuguesa, e a escolha da turma em questão aconteceu pelo fato de, no primeiro dia, a
professora estar, por acaso, nessa turma, visto que, no início do ano, as quatro professoras
trabalhavam com as três turmas do 6º ano, numa organização por disciplinas. Dentre as etapas
do 2º ciclo, o 6º ano foi escolhido por ser a etapa em que atuava a professora cujo trabalho se
pretendia investigar.
A coleta de dados aconteceu durante o 1º semestre de 2013, num total de 32 dias de
observação, somando, aproximadamente, 60 horas. Baseou-se em observações diretas na sala
de aula, análise de documentos escritos da escola como PPP e o Portfólio, dissertações de
mestrado cujas pesquisas foram realizadas na escola, entrevistas com as professoras
pesquisadas e conversas informais com estas e outras professoras que conhecem bem a história
da escola. O principal instrumento utilizado foi a observação em sala de aula, com anotações no
caderno de campo e a gravação de algumas aulas, sendo que estas não foram usadas de forma
sistemática, mas apenas como suporte à memória em momentos considerados relevantes para a
pesquisa. O livro didático e as produções dos alunos também foram fontes de dados utilizadas.
No início do ano, quando a pesquisa iniciou-se, a escola adotava para o 6º ano uma
organização de trabalho por áreas de conhecimento. A RMEBH trabalha com a lógica de ―1.5‖,
ou seja, um terço de professoras a mais que o número de turmas, de forma a garantir que todas
possam ter um horário diário de ACEPATE. Como, naquele ano, foram formadas três turmas,
havia quatro professoras trabalhando em todas elas: uma com Língua Portuguesa e Literatura,
uma com Matemática e Educação Física, outra com Ciências e Arte e uma quarta professora
com Geografia e História. No 1º ciclo, geralmente, as mesmas professoras acompanham as
turmas nos três anos e, no 2º ciclo, acompanham por dois anos. No último ano, os alunos
trabalham com esse grupo novo e maior de professores, já numa adaptação prévia à
organização do 3º ciclo, que encontrarão em outra escola no ano seguinte.
A escolha do trabalho da professora de Língua Portuguesa foi pautada na sua
concepção com relação à educação ao trabalho com o ensino da leitura e escrita, além de ter
sido importante, obviamente, o fato da aceitação da pesquisadora em sua sala de aula. Ela não é
lotada na escola. Trabalha em regime de ―dobra‖, adotado pela RMEBH, o qual permite que
um professor concursado possa assumir outro cargo em sua escola de lotação ou em outra

escola, caso não haja outro profissional lotado para assumir tal cargo. Segundo Vasconcelos
(1998, p. 57), ―[...] esse sistema torna-se efetivamente uma estratégia dos professores para
aumentar sua renda salarial, aumentando também sua jornada de trabalho‖. É o caso dessa
professora, que é lotada em outra escola onde trabalha no turno da noite. Sua dobra tem sido
garantida nesta escola por vários anos, em virtude da boa avaliação de seu trabalho pela
direção, coordenação e por todo o grupo, devido à sua competência profissional e aos bons
resultados de seu trabalho com as turmas do sexto ano. Seu trabalho já era conhecido pela
pesquisadora, que concordava plenamente com a avaliação feita pela escola e que valorizava a
organização e a sistematização do trabalho com a Língua Portuguesa que a docente desenvolvia
e a ênfase dada por ela na diversidade textual em sala de aula. Também era do conhecimento da
pesquisadora a preocupação da professora em trabalhar e melhorar o nível de leitura, escrita e
compreensão de textos nos alunos e sua concepção de letramento, da importância da função
social dos textos e de que o trabalho feito na escola pudesse ter reflexos na vida dos alunos. É
uma professora compromissada com o grupo e com o resultado de seu trabalho. Sua fala no dia
20/03 demonstra essa preocupação:

―Agora ‗tô‘ querendo trabalhar a importância da leitura. Ainda não é
prazeroso, é chato... não ‗tá‘ bacana. Pretendo passar um filme da Rede Minas
sobre livros animados. Tem que motivar esses meninos. Tenho notado um
desânimo geral. Se não cutucar muito, não sai nada...‖.
(Conversa informal com a professora – dia 23/03/2013)

A escolha das áreas de conhecimento para a pesquisa já havia sido discutida com a
orientadora, optando-se por Língua Portuguesa e História.
A professora de Geografia e História já era conhecida da pesquisadora em outra
escola. Está em regime de dobra pela primeira vez na escola pesquisada. Cheguei à escola sem
saber quem trabalharia com História. Ao encontrá-la, falei da proposta da pesquisa, e ela
permitiu que fosse feita a observação de suas aulas. Como estava trabalhando com as duas
disciplinas, decidi incluir as aulas de Geografia na investigação.
Foi esclarecido para as duas professoras o que seria a pesquisa, o que seria observado
e as anotações que seriam feitas no caderno de campo. A pesquisadora procurou deixar bem
claro que não teria nenhuma participação nas aulas como professora, estando ali apenas como
observadora, e que a pesquisa não teria nenhum cunho avaliativo ou de juízo de valor das suas
práticas. Foi discutida a possibilidade de uma devolução ao final, ao que as duas professoras

reagiram positivamente, dizendo da importância de alguém que observou e analisou ajudar na
compreensão do trabalho desenvolvido.
A pesquisa iniciou-se no dia 4 de fevereiro, primeiro dia de aula com os alunos. Foi
escolhida, entre as três turmas, a que ocupava a sala 10, simplesmente pelo fato de que, neste
dia, estavam nesta sala as professoras de Geografia/História e de Língua Portuguesa. Vale
relembrar que o foco da escolha foram as professoras, e, especificamente, a professora de
Língua Portuguesa.
Neste dia, a pesquisadora se apresentou e explicou aos alunos que estava fazendo uma
pesquisa sobre o trabalho com a leitura e a escrita, que iria observar sem interferir nas aulas e
que iria sempre anotar as observações em um caderno. Conhecia quase todos, uma vez que já
havia sido professora de alguns deles.
Sobre as anotações no caderno de campo, vale destacar uma referência feita pela
professora Margô no dia 19 março, quando ela disse que haviam começado uma atividade na
semana anterior, e os alunos corrigiram: ―Foi ontem, professora‖. Ela riu muito e comentou:
―Nossa, esqueci que ontem foi segunda... ô Eleusa, você anota isso tudo aí? Os micos que eu
passo aqui nessa sala? Ah, não... assim não vou deixar você ficar aqui mais não‖. Os alunos
riram muito e me incentivaram a continuar anotando tudo.
Em outro dia, uma aluna olhou meu caderno, comentou que minha letra era bonita e
ficou espantada com o tanto que eu escrevia. Em um outro dia, liguei o gravador em minha
carteira e havia me esquecido de combinar com eles sobre a gravação. Alguns descobriram, e
vários vieram ver o gravador e comentar. Um deles perguntou se eu estava gravando para
entregar para a diretora, e o outro comentou: ―Hoje nós tamo ferrado!‖ Este fato demonstra a
ideia de controle exercido pelos adultos que as crianças interiorizam, mas, no meu caso, me
viam como uma professora que estava ali apenas como observadora. Tanto que, em momentos
em que a professora saía da sala, alguns se aproveitavam para fazer o que não fariam quando
ela estivesse lá, como se eu fora um deles.
À exceção de episódios isolados como esses, as aulas transcorriam quase como se eu
não estivesse lá. Professoras e alunos praticamente ignoravam a minha presença. Raramente me
dirigiam a palavra e até mesmo o olhar.
A partir de junho, comecei a ter a sensação de que já tinha visto tudo que havia para
ser visto em termos do foco da pesquisa, que são as práticas de ensino da leitura e da escrita.
Parecia-me que a essência do trabalho começava a se repetir. Mudavam-se as atividades, mas

sempre os mesmos objetivos focados, os mesmos pontos questionados e as mesmas estratégias
na tentativa de melhorar a leitura e a compreensão dos textos lidos. Decidi, então, dar por
encerrado o trabalho de campo.

2.1.2 Descrevendo a escola, a sala de aula, a turma e a professora
A escola possui 12 salas de aula, uma biblioteca, uma cantina e as dependências
administrativas. Como foi construída em uma área de declive, possui três andares, mas o
espaço é muito pequeno. Não possui quadras. Qualquer atividade fora da sala de aula é
desenvolvida numa pequena área na entrada e no andar de baixo, em frente à cantina e aos
banheiros dos alunos. Também neste andar, há outra pequena área, que recentemente foi
coberta com um toldo, para acolher os alunos do Programa Escola Integrada 4. Como a escola,
atualmente, está em reforma, o andar de baixo não pode ser usado. A cantina está funcionando
na antiga sala dos professores, que foi substituída por uma sala de aula. Foi colocado um toldo
na pequena área em frente à atual cantina para acolher os alunos no horário da merenda e do
almoço. Nas aulas de educação física, os alunos fazem atividades nesta área e na rampa de
acesso à escola.
A sala possui uma porta e uma janela na parede lateral. Entre elas, há um armário de
aço e duas pequenas tábuas, formando uma estante na parede. Na parede lateral em frente, há
duas janelas e um relógio de parede entre elas. Embaixo, uma bancada de pedra em toda a
extensão, com armários para uso das professoras. Na parede da frente, há um quadro verde, de
giz, com um mural em cada lado. Na parede de trás, há uma faixa de azulejos, de fora a fora,
formando um mural para colar trabalhos e um armário de aço no canto. A sala é bem arejada e
iluminada: possui seis conjuntos de lâmpadas e dois ventiladores de teto. No mural da direita, a
professora da tarde colocou um calendário e alguns palhaços coloridos pelos alunos. Ao lado,
um gráfico de aniversariantes da turma. No mural da esquerda, havia, no início do ano, o nome
da escola e o horário do 6º ano. Depois, foram colocados os cartazes com os nomes dos grupos,
onde a professora anotava os pontos de cada grupo ia ―ganhando‖ no desenrolar das atividades.
No azulejo do fundo, há duas cartolinas com figuras geométricas.
A turma é composta por 14 meninas e 13 meninos, na faixa etária de 11 a 14 anos. Há
três alunas retidas e uma aluna novata. O restante da turma estuda junto desde o ano de 2012
(anterior à realização desta pesquisa) e muitos, provavelmente, desde que chegaram à escola. A
4

Esse programa começou a funcionar na escola em 2009 e atende, aproximadamente, 300 alunos.

professora os define como estudantes que se concentram pouco, necessitando de intervenção
constante, mas que são solidários e cooperativos. Todos são alfabetizados. Há um aluno com
problemas de segmentação na escrita, e muitos deles com traçado irregular de letra. No perfil
da turma, a professora registra que os discentes ―necessitam de um trabalho para aperfeiçoar
aspectos gramaticais, ortográficos e de interpretação da leitura e escrita‖. Destaca também as
dificuldades com o raciocínio lógico-matemático, com as operações de multiplicação e divisão
e com os fatos fundamentais e a dificuldade na leitura e interpretação de problemas.
A professora Margô é a oitava, de uma família de dez filhos. Sua opção pelo
magistério não veio de nenhuma ―herança familiar‖, como ela diz. Conta que, numa família tão
grande, após terminar o Ensino Fundamental, todos tinham que trabalhar para ajudar o pai.
Assim trabalhou em escritórios e também como recepcionista enquanto cursava o magistério no
Instituto de Educação. Naquela época, só havia para ela duas escolhas de estudo: o Instituto de
Educação de Minas Gerais, com o curso de magistério, e o Colégio Estadual Central, com o 2º
grau. Como sua irmã mais velha havia feito magistério, ela também seguiu este caminho.
Formou-se em 1983 e, logo após, fez os cursos de educação artística e de pré-escolar,
os Estudos Adicionais, que, naquela época, eram oferecidos pelo Instituto de Educação. Um
dia, uma colega, que era professora da rede estadual lhe falou que sua escola estava precisando
de professora e ela assumiu como contratada. Apesar de a escola ser muito longe, de trabalhar
das 11 às 15 horas, de ficar seis meses sem receber e de muitas outras dificuldades, ela diz que
estava achando o máximo: ―Eu achava o máximo estar ali com aquelas crianças pequenas, eu
não tinha nenhuma experiência e, contudo, eu estava dando conta de fazer as coisas, achava
muito bacana estar ali‖ (entrevista realizada em 03/08). Assim, meio que por acaso, se tornou
professora. Em 1986, prestou concurso para a PBH, tomando posse no ano de 1990. Cursou
Pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo Horizonte (FAFI/BH),
especializando-se em supervisão e matérias pedagógicas. Nessa mesma época, conseguiu
também uma vaga em uma escola particular perto de sua casa. Diz que, no princípio, foi um
sofrimento, por ser completamente inexperiente numa escola que exigia muito. Passou algum
tempo observando a professora a quem substituiria e não entendia como ela conseguia corrigir
todos os cadernos todos os dias, dar aula e dar a matéria. Mas, com o tempo e a experiência, foi
dando conta de tantas tarefas. Trabalhou nessa escola por 15 anos, quando foi demitida devido
à crise financeira da instituição. Como precisava trabalhar, começou a dobrar onde conseguia
vaga na RMEBH, até que, em 2007, algumas colegas de sua escola de lotação que já dobravam
na EMPEPI lhe falaram que havia vaga. E ela está lá até hoje. ―Acho que vou aposentar

trabalhando aqui‖, brinca ela. E completa dizendo que gosta muito do ambiente da escola e da
proposta de trabalho, que se identificou muito com a instituição e com o grupo.

2.1.3 Organização do trabalho
Adotamos, neste trabalho, a concepção de sala de aula como espaço de interação,
espaço social e culturalmente constituído pelas/nas relações entre os sujeitos que nele
desenvolvem suas atividades cotidianas baseadas nas relações de poder que ali se estabelecem.
Macedo (2005, p. 15-26) analisa a sala de aula como ―[...] um lugar em que alunos e
professores interagem e negociam significados no processo de ensino-aprendizagem e, nesse
processo, constroem sua história como grupo por meio da participação em diferentes eventos
que constituem o fluxo da vida cotidiana da sala de aula‖.
No início da pesquisa, em fevereiro, a organização do 6º ano era feita por áreas de
conhecimento: uma professora de Língua Portuguesa e Literatura, uma de Matemática e de
Educação Física, uma de Geografia e História e outra de Ciências e Artes. Como, neste ano,
foram formadas três turmas, havia quatro professoras trabalhando em todas elas. Cada
professora trabalhava as disciplinas nas três turmas. No final do mês de março, elas estavam
muito preocupadas com a imaturidade, a desorganização e o baixo desempenho apresentado
pelos alunos e resolveram mudar a organização do trabalho. Avaliaram que os discentes ainda
precisavam de uma professora como referência da turma, que passaria a trabalhar com todas as
disciplinas, com exceção de geografia e história e ciências, que seriam ministradas por outra
docente no horário de projeto da professora de referência. Vale relembrar que, na RMEBH,
cada professora tem uma hora diária de ACEPATE, fora da sala de aula, para planejar, se
encontrar com a coordenação e resolver outros assuntos pertinentes ao trabalho. A professora
Margô passou a ser a referência da sala 10 (turma pesquisada), mas a professora Patrícia passou
a ser referência de outra turma, não trabalhando mais com Geografia e História na sala 10. A
professora Carmem, que trabalhava com a Matemática, passou a ser referência da outra turma.
A quarta professora, que daria aulas de Geografia, História e Ciências, avisou que se
aposentaria ao final do mês de abril. A pesquisadora ficou por um tempo meio sem rumo sobre
a continuidade da pesquisa, mas decidiu continuar acompanhando as aulas de Português e
Literatura até que a organização se mostrasse mais estável. Após discutir a situação com a
orientadora, reiterou a decisão de continuar a pesquisa apenas nas aulas de Língua Portuguesa,
com a professora Margô, na sala 10.

Ao final do mês de abril, os alunos fizeram prova de Geografia no horário da aula de
Língua Portuguesa. A professora que assumiria as disciplinas de Geografia e História após a
mudança trabalhava em regime de dobra e abandonou as turmas. Só chegaria outra em maio. A
coordenadora estava assumindo as aulas e fazendo uma revisão e naquele dia a Margô assumiu
a avaliação. Assim, tive oportunidade de conversar com ela um pouco na porta da sala. Falei
sobre a gravação das aulas. Ela aceitou e disse que estava planejando uma produção de texto
dirigida e que seria ótimo se eu gravasse para depois os alunos ouvirem só as respostas que,
segundo ela, comporiam o texto. Reclamou que, naquele ano, tudo estava muito complicado,
não só as turmas, mas toda a situação, as mudanças constantes na organização do trabalho, que
ainda não tinha conseguido nem trazer seu material do armário da outra sala. Disse que não
estava conseguindo corrigir tudo que tinha para corrigir, que o texto feito pelos alunos sobre a
história de terror ainda não tinha sido devolvido a eles e que, por isso, não tinha trabalhado
ainda com outra produção de texto, tudo estava se acumulando, e que não podia passar para
outra sem ter fechado esta. Além de tudo isso, viria o dia das mães, que os alunos iriam pintar
uma sacola, um presente para as mães, uma atividade trabalhosa, que tomaria muito tempo,
interrompendo o trabalho da turma.
Essa organização de trabalho nas três turmas aconteceu até maio, quando as
professoras se propuseram um novo desafio. A partir de junho, começaram a fazer uma ―oficina
de matemática‖ as quintas e sextas-feiras, por uma hora em cada dia, dividindo os alunos em
três grupos, pelo nível de conhecimento.
No dia 14 de maio, pude presenciar, durante o intervalo de merenda, uma discussão
entre as professoras do 6º ano e a coordenadora. A professora Carmem estava insatisfeita,
dizendo que era especialista em matemática no ensino fundamental e que não garantia o
trabalho com a Língua Portuguesa, no qual Margô tinha muita experiência. Sugeriu que, como
as turmas já estavam mais estruturadas, se voltasse ao esquema anterior, com o trabalho por
disciplinas. O grupo não acatou suas ponderações e a organização foi mantida.
Nessa oportunidade, perguntei sobre os critérios para a enturmação dos alunos, e elas
me responderam que é aleatória, vinda desde o 1º ciclo. Depois, a coordenadora se lembrou e
me relatou que, do 1º para o 2º ciclo, é feita uma reestruturação, evidenciando que não é
aleatória a forma de organização: o critério é que se coloque, aproximadamente, 30% de alunos
fracos, 30% de alunos médios e 30% de alunos avançados em cada turma, considerando-se o
desempenho escolar, forma bastante conhecida da cultura escolar brasileira. Relatou também

que, neste ano, foi feita uma mudança nas turmas do 6º ano, pois a sala 9 estava com mais
alunos e com predominância do gênero masculino. Assim, alguns meninos foram transferidos
para as outras turmas. Essa mudança seguiu também o critério de comportamento, de acordo
com informações das professoras do ano passado. Também participou dessa conversa uma
antiga professora, que já foi diretora e, desde então, passou a exercer a função de secretária. Por
ser antiga e pela função que exerce, ela conhece bem a história da escola e a vida dos alunos
que por lá passaram, dizendo que muitos já têm filhos que são alunos da escola. Diz ter
conhecimento de três casos de alunas que conseguiram ingressar na universidade, sendo que
duas abandonaram, uma delas por motivo de gravidez, tão comum nas adolescentes da
comunidade. Fala do incômodo de perceber que a escola não tem feito diferença na vida
daquela comunidade, que os alunos seguem as mesmas profissões dos pais: obviamente,
profissões exercidas pela população pobre e com baixa escolaridade, como pedreiro, faxineira,
doméstica.
Pontua uma mudança com relação ao tempo em que chegamos para trabalhar na escola
no início dos anos 90 do século passado e recebíamos alunos que nunca tinham pegado num
lápis, que escreviam no caderno de trás para frente ou de cabeça para baixo. Diz que, hoje, 70 a
80% dos que chegam passaram pela educação infantil, já estando familiarizados com os
materiais e com o trabalho escolar e já iniciados no processo de alfabetização e letramento.
Passamos, agora, à discussão dos conceitos de letramento e dos referenciais teóricos
que nortearam a análise dos dados coletados em nossa investigação.

2.2 Do referencial teórico
Para referendar teoricamente este trabalho, discutiremos alguns conceitos relacionados
à alfabetização e ao letramento que têm sido trabalhados por importantes pesquisadores tanto
no Brasil como em outros países. Discutiremos também algumas concepções sobre o ensino da
língua. Faremos, antes, uma breve contextualização da origem do termo ―letramento‖.

2.2.1 Letramento
O pesquisador inglês Brian Street foi o precursor do campo dos Novos Estudos sobre
Letramento. A partir da década de 80, com a nova condição criada com relação ao domínio e
aos usos da língua escrita, os pesquisadores brasileiros recorreram à tradução da expressão

―literacy‖ na tentativa de se nominar a nova condição de uso da língua escrita.
Em 1984, Street publica o livro ―Literacy in theory and practice‖. Nessa obra, o autor
define o letramento segundo duas perspectivas: a autônoma e a ideológica. Critica a perspectiva
do letramento, na concepção autônoma, que adota o pressuposto de que ele promove o
desenvolvimento de habilidades cognitivas e a possibilidade de ascensão econômica, tornando
os analfabetos melhores cidadãos, independente das condições sociais e econômicas que
produzem o analfabetismo e a miséria. Segundo o modelo autônomo, a escrita detém
qualidades intrínsecas, capazes de promover o desenvolvimento social e cultural dos povos e
desenvolver cognitivamente aqueles que dela se apropriam, levando ao aperfeiçoamento do
pensamento abstrato e da racionalidade. O letramento se apresenta como algo neutro e
universal, disfarçando as suposições culturais e ideológicas. A escrita independe de seu
contexto de produção e seu poder está nela mesma. As pessoas que a dominam seriam,
cognitivamente, mais desenvolvidas do que os povos que utilizam apenas a oralidade. O
modelo autônomo impõe concepções ocidentais de alfabetização/letramento de uma para outras
culturas, ou dentro de um país, ou, ainda, de uma classe ou grupo cultural sobre os outros.
Para se contrapor a esta visão, o autor sugere o modelo ideológico que oferece uma
visão culturalmente mais sensível das práticas de alfabetização/letramento, trazendo um novo
conceito de escrita como dependente do contexto.
Este modelo pressupõe que a escrita é produzida em contextos sociais distintos e que
sua aprendizagem e seu uso ocorrem nesses contextos, não sendo possível, portanto, um
domínio universal da escrita como uma técnica neutra. Os usos da leitura e a escrita são
arraigados a concepções de conhecimento, identidade e modos de ser. Portanto, as práticas de
letramento são sempre versões particulares e, consequentemente, ideológicas:

Eu usarei o termo letramento para nomear as práticas sociais e as concepções
de leitura e escrita. (...) O que as práticas particulares de leitura e escrita são
para uma determinada sociedade depende do contexto; elas são envolvidas em
ideologia e não podem ser isoladas ou tratadas como neutras ou meramente
técnicas. (STREET, 1984, apud MACEDO, 2005, p.32-33)

De acordo com Soares (2013), na década de 80, os estudos de Street e Heath
trouxeram uma perspectiva social e etnográfica aos estudos e pesquisas sobre letramento,
perspectiva que se consolidou nos anos 90 sob a denominação de New Literacy Studies, com
novos princípios e pressupostos teóricos e alguns instrumentais para a análise e compreensão

do fenômeno, entre eles os conceitos de modelo autônomo e modelo ideológico e os dois
componentes básicos do fenômeno do letramento, os eventos e as práticas de letramento, que
permitem fundamentar a distinção entre um letramento escolar e um letramento não-escolar.
Segundo esta autora5, eventos e práticas de letramento ―[...] são duas faces de uma mesma
realidade‖, mas é o conceito de práticas que permite a interpretação do evento, revelando a
construção dos sentidos e significados, produto de convenções e concepções culturais e sociais.
Sem o conceito de práticas, o conceito de evento se limitaria à descrição.
Pode-se entender por eventos de letramento cenas em que ocorrem relações sociais
intermediadas pela escrita. Inseridas nos eventos, estão as ações e os modos de relação com a
escrita, determinados social e culturalmente pelas relações de poder: são as práticas de
letramento.
O trecho a seguir, citado por Soares, esclarece a diferença feita por Street entre os dois
fenômenos:

Por eventos de letramento, designam-se as situações em que a língua escrita é
parte integrante da natureza da interação entre os participantes e de seus
processos de interpretação (Heath, 1982:93), seja uma interação face a face,
em que pessoas interagem oralmente com a mediação da leitura ou da escrita
(por exemplo: discutir uma notícia do jornal com alguém, construir um texto
com a colaboração de alguém), seja uma interação à distância, autor–leitor ou
leitor–autor (por exemplo: escrever uma carta, ler um anúncio, um livro). Por
práticas de letramento, designam-se tanto os comportamentos exercidos pelos
participantes num evento de letramento quanto as concepções sociais e
culturais que o configuram, determinam sua interpretação e dão sentido aos
usos da leitura e/ou da escrita naquela particular situação (Street, 1995a:2).
(SOARES, 2013, grifos no original)

A palavra letramento ―surgiu‖ no Brasil já quase no final do século XX, pela
necessidade de se definir uma nova situação que despontava no cenário social com relação à
leitura e à escrita: para as demandas de uma sociedade cada vez mais grafocêntrica, não bastava
mais saber ler e escrever; era preciso também saber usar esse conhecimento nas práticas sociais
(SOARES, 2001).
Além
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em:

o caminho para o desenvolvimento econômico e social, na perspectiva discutida e criticada por
Cook-Gumperz (1991).
O termo aparece pela primeira vez no Brasil na década de 80 com Mary Kato e com
Leda Verdiani Tfouni, tornando-se cada vez mais frequente. Segundo Tfouni (2006, p. 8, grifo
no original), faltava uma palavra para designar o ―[...] processo de estar exposto aos usos
sociais da escrita, sem no entanto saber ler nem escrever. Foi nesta constatação que surgiu o
neologismo letramento‖. É uma tradução literal do termo inglês literacy, que se origina do
latim littera (letra) acrescido do sufixo cy, que remete à condição ou estado de ser. Assim,
literacy corresponde ao estado ou condição de quem sabe ler ou escrever. O termo surgiu da
necessidade de se nomear a situação dos sujeitos que não só dominavam a técnica do ler e
escrever, como também se inseriam em práticas sociais de leitura e escrita em sua vida
cotidiana.
Até a década de 40, saber escrever o próprio nome era a pergunta feita pelo Censo
para definir as pessoas alfabetizadas. A partir das últimas décadas do século passado, era
considerado alfabetizado, de acordo com o Censo, o indivíduo que soubesse escrever e ler um
―bilhete simples‖, e não aquele que apenas soubesse escrever o próprio nome, ou seja, já se
trabalhava com níveis de letramento, que é o que se avalia nos países desenvolvidos, onde é
garantida à população a aquisição inicial da capacidade de ler e escrever. Portanto, letramento é
um termo que surge na nossa língua para definir contextos, ideias e fatos novos, uma nova
maneira de compreender os fenômenos sobre a leitura e a escrita:

Antes, nosso problema era apenas o do ―estado ou condição de analfabeto‖ – a
enorme dimensão desse problema não nos permitia perceber esta outra
realidade, o ―estado ou condição de quem sabe ler e escrever‖, e, por isso, o
termo analfabetismo nos bastava, o seu oposto – alfabetismo ou letramento –
não nos era necessário. Só recentemente esse oposto tornou-se necessário,
porque só recentemente passamos a enfrentar essa nova realidade social em
que não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também fazer uso do ler e
do escrever – daí o recente surgimento do termo letramento [...]. (SOARES,
2001, p. 20)

O conceito de letramento é extremamente complexo e pode ser analisado de diversos
pontos de vista. No Brasil, as formas de se pensar e trabalhar o letramento na escola têm sido
fortemente influenciadas pelo ponto de vista econômico, uma vez que os financiamentos para a
educação nos países em desenvolvimento são advindos de programas como Banco Mundial e
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esses programas trabalham com uma

concepção de letramento autônomo (STREET, 1984), em que o domínio da escrita enquanto
técnica universal por si só leva ao desenvolvimento econômico, independente dos contextos
sociais e culturais dos sujeitos. Nesse sentido, o letramento é neutro, independe das relações
sociais e de poder e traz em si o desenvolvimento cognitivo, social e econômico. É a crença no
mito da alfabetização como redentora, que se pode detectar em tantas políticas públicas de
educação, que levam a crer que, se todos forem alfabetizados, o desenvolvimento econômico e
social ocorrerá.
O conceito de letramento no campo científico é alvo de constantes discussões entre os
pesquisadores do tema. Há os que defendem o uso do termo associado à alfabetização,
entendendo que são processos distintos, porém indissociáveis (SOARES, 2010). Há os que
defendem que o termo alfabetização englobaria todo o processo de aprendizagem da leitura e
escrita, dispensando, pois, o uso do termo letramento. Ferreiro (2003), em entrevista à Revista
Nova Escola, pontua: ―[...] Eu não uso a palavra letramento. Se houvesse uma votação e ficasse
decidido que preferimos usar letramento em vez de alfabetização, tudo bem. A coexistência dos
termos é que não dá‖ (FERREIRO, 2003, p. 30).
Segundo Soares (2001), alfabetização é o processo de aquisição da ―tecnologia‖ do ler
e escrever, ou seja, alfabetizar é ensinar a ler e escrever, e letramento é a apropriação dos usos
da escrita, das práticas sociais de leitura e escrita. A autora discute a dificuldade de se definir o
conceito de letramento devido às suas sutilezas e complexidades e às várias dimensões
possíveis de serem consideradas nessa conceitualização. Considera duas dimensões que
sustentam as diferentes definições de letramento: a dimensão individual e a dimensão social,
cada qual, por sua vez, com sua complexidade. Mesmo na dimensão individual onde o
letramento é visto como um ―atributo pessoal‖, é preciso considerar a grande diversidade das
habilidades individuais. Além disso, letramento refere-se a dois processos de aprendizagem
distintos, o da leitura e o da escrita, cada um com suas peculiaridades. Existe grande variedade
de habilidades de leitura e de escrita, assim como grande variedade de materiais de leitura e de
escrita.
A esse respeito, afirma Soares (2001):

As competências que constituem o letramento são distribuídas de maneira
contínua, cada ponto ao longo desse contínuo indicando diversos tipos e níveis
de habilidades, capacidades e conhecimentos, que podem ser aplicados a
diferentes tipos de material escrito. Em outras palavras, o letramento é uma
variável contínua, e não discreta ou dicotômica. Portanto, é difícil especificar,

de uma maneira não arbitrária, uma linha divisória que separaria o indivíduo
letrado do indivíduo iletrado. (SOARES, 2001, p. 70-71, grifos no original)

A mesma autora (2010) discute letramentos como múltiplos conceitos, considerando
que letramento é uma palavra que, no Brasil, tem diferentes significados em diferentes
contextos culturais e acadêmicos, com diversidade de sentido até entre os professores.
Segundo Soares (2010, p. 56), ―[...] letramento é uma palavra semanticamente saturada, uma
palavra que significa diferentes coisas para diferentes pessoas de diferentes contextos culturais
e acadêmicos, para diferentes pesquisadores e para diferentes professores‖. Ela propõe uma
análise desses conceitos dos pontos de vista antropológico, linguístico, psicológico e
educacional. É um conceito que surgiu, no Brasil, no campo do ensino da língua escrita, no
campo educacional, mas foi incorporado e desenvolvido no campo acadêmico e só
recentemente tem chegado às escolas e às mídias. Também é um conceito sempre considerado
em relação à alfabetização, ora negando, ora afirmando essa relação. Para a autora,
alfabetização e letramento são processos diferentes, porém indissociáveis, simultâneos e
interdependentes. Segundo ela, os pesquisadores brasileiros têm assumido o modelo autônomo
de letramento, desconhecendo os diferentes valores atribuídos às práticas de escrita nos
diversos grupos culturais de nosso país, desconhecendo os usos da leitura e escrita nas camadas
populares e suas diferenças em relação aos usos escolares, valorizados pelas camadas
hegemônicas.
Tfouni (2006) trabalha com o confronto entre os conceitos de alfabetização e
letramento, enfatizando o caráter individual de um e o social do outro, respectivamente. Nas
suas palavras, ―[...] Enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um
indivíduo, ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da
aquisição de um sistema escrito por uma sociedade‖ (TFOUNI, 2006, p. 20). Segundo a autora,
a alfabetização refere-se à aprendizagem de habilidades para a leitura e escrita e ocorre por
meio do processo de escolarização, pertencendo ao âmbito do individual. O letramento centrase no social, tratando do que ocorre nas sociedades que adotam um sistema de escrita,
investigando não apenas as pessoas alfabetizadas, mas também as não alfabetizadas. Propõe um
conceito de letramento que envolve o discurso oral e o escrito, com uma interpenetração de
traços entre eles, onde a superposição substitua a dicotomia, incluindo entre os letrados também
as pessoas não alfabetizadas e aquelas com baixo grau de escolaridade. O discurso letrado,
sendo social e historicamente constituído, é acessível também aos que não dominam o código

escrito. Numa visão dialética, letramento é produto e, ao mesmo tempo, causa das
transformações históricas que ocorrem em uma sociedade. É um processo cuja natureza é
sócio-histórica. A autora enfatiza a questão das relações de poder e de dominação existentes
por trás dos códigos de escrita ao longo da história, a sua não neutralidade e sua função de
garantir o poder a quem tem acesso a ela. Nesse sentido, compartilha a visão de que, ―[...]
conforme afirma GINZBURG, ‗os instrumentos lingüísticos e conceituais‘ que o letramento
coloca à disposição dos indivíduos não são ‗neutros nem inocentes‘‖ (1987:132 apud TFOUNI,
2006, p. 220). Critica autores que usam o termo como sinônimo de alfabetização, enfatizando
sempre a codificação/decodificação de textos escritos, excluindo as pessoas que não sabem ler
e escrever e colocando-se favoráveis à tese da ―grande divisa‖.
A respeito dessa tese, a mesma autora pondera:

Acreditam alguns autores que a aquisição generalizada da escrita traz consigo
conseqüências de uma ordem tal que isso modifica de maneira radical as
modalidades de comunicação dessa sociedade. Passariam a existir usos orais e
usos letrados da língua, e estes seriam separados, isolados, caracterizando,
assim, a grande divisa. (TFOUNI, 2006, p. 34, grifos no original)

Assim, Tfouni já trabalha com os conceitos de Street de ―letramento autônomo‖ e
―letramento ideológico‖, dizendo que o autor ―[...] refere-se a um ressurgimento moderno da
teoria da grande divisa‖ (TFOUNI, 2006, p. 34), cuja versão se enquadraria no ―modelo
autônomo‖ do letramento. Essa versão moderna, com etnocentrismo disfarçado, ao apelar para
a alfabetização a fim de estabelecer diferenças entre os processos cognitivos e os processos
comunicacionais, coloca um abismo intransponível entre as pessoas que sabem ler e escrever e
as que não sabem.
Kleiman (1995, p. 19) definiu letramento com sendo ―[...] um conjunto de práticas
sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos
específicos, para objetivos específicos‖. Segundo a autora, os modelos específicos desse
conjunto de práticas têm implicações importantes nas formas pelas quais os sujeitos envolvidos
constroem relações de identidade e poder. O poder do uso das palavras que expressam ideias e
necessidades. Linguagem é poder e, numa sociedade cada vez mais imersa no mundo da
escrita, a forma como o indivíduo se relaciona com a escrita em suas práticas socioculturais nos
remete a importantes questões de identidade e disputa de poder. O domínio de usos e funções
da escrita possibilita o acesso a outros mundos como o da mídia e o da tecnologia e, através

deles, o acesso ao poder. Para Kleiman (1995), as práticas de letramento escolar são apenas um
tipo de prática que desenvolvem algumas habilidades, e não outras. A escola é a mais
importante agência de letramento, e nela se trabalha com uma concepção de letramento como
uma competência individual, necessária para a promoção, não como uma prática social, no
modelo autônomo definido por Street (1984). Uma das conseqüências dessa concepção é a
diferenciação feita entre oralidade e escrita, com a valorização da sociedade letrada e a
desvalorização da cultura oral. Outra é a crença no mito da alfabetização e do letramento como
processos autônomos, independentes dos sujeitos e dos contextos sociais, e nas transformações
cognitivas inerentes a eles. Assim, a aquisição da escrita teria efeitos universais,
independentemente das práticas sociais e culturais dos diversos grupos. Os não alfabetizados
não teriam a inteligência da espécie, estabelecendo um abismo intransponível entre eles e as
pessoas alfabetizadas, ou seja, os grupos sociais dominantes a quem as práticas escolares
beneficiam. As práticas de letramento não seriam socialmente determinadas.
A autora ressalta, ainda, que as condições sociais e históricas de aprendizagem e de
uso da leitura e da escrita possibilitarão diferentes letramentos ou diferenciados estados e
condições letradas, construídos tanto na escola como em outras instâncias.
Consideramos que o uso do termo letramento na área do ensino é diferente de seu uso
numa perspectiva de análise da cultura letrada. Em se tratando de situações de ensino e
aprendizagem, o termo letramento se refere ao trabalho pedagógico que objetiva promover e
desenvolver nos alunos habilidades e estratégias de compreensão e produção de textos, o
domínio de determinadas práticas letradas que permitem a participação em práticas de leitura e
escrita. Portanto, a língua escrita é o objeto de conhecimento e de ensino, e o trabalho
pedagógico traz no seu bojo propostas curriculares e diferentes concepções de língua, de
cultura e de sociedade. Ao falar de letramento em situações de ensino, estamos nos referindo
também a esse trabalho que o professor faz voltado para o desenvolvimento de estratégias de
leitura e de compreensão dos textos, como observado e relatado nos próximos capítulos deste
trabalho.

2.2.2 A escolarização da leitura literária
Esse subtítulo comporta dois conceitos: leitura literária e escolarização da literatura. O
primeiro será discutido à luz das reflexões sobre a leitura literária de autoras como Lajolo
(1993), Zilberman (1988; 2003), Paulino (2004; 2005), Paiva (2003; 2008), dentre outros. A

discussão do segundo conceito se baseará em Soares (2011; 2013) e em Cosson (2010; 2012).
De acordo com Soares (2013), assim como as pessoas passam por um processo de
escolarização, sendo por ele transformadas, os conhecimentos e as práticas sociais também se
tornam objetos de aprendizagem na escola, ou seja, são escolarizados e transformados por esse
processo. Existem diferenças entre as práticas escolares e as práticas não escolares de leitura e
escrita: diferenças em relação aos portadores e gêneros de textos, aos modos de ler e
compreender e à relevância das habilidades para uma prática de leitura. Essas diferenças,
provavelmente, se sustentam pela predominância do modelo autônomo no processo de
escolarização, considerando as atividades de leitura e escrita como neutras e universais,
independentes do contexto social e das relações de poder que as configuram. As práticas sociais
de letramento se transformam em práticas de letramento a serem ensinadas. É a pedagogização
do letramento, nos termos de Street (1995b:106, 118 apud Soares).
Nas palavras da autora:

Na vida cotidiana, uma narrativa, um poema aparecem em um livro que atrai
pela capa, pelo autor, pela recomendação de alguém; folheia-se o livro,
examina-se o sumário, a orelha, a quarta página, escolhe-se um trecho, um
poema, começa-se a ler, abandona-se a leitura, por desinteresse ou por falta de
tempo, continua-se depois, ou não; na escola, a narrativa ou o poema estão na
página do manual didático ou reproduzidos numa folha solta, desligados de
seu portador original, não há escolha, devem ser lidos e relidos, haja ou não
interesse nisso, questões de compreensão, de interpretação são propostas — é
preciso determinar a estrutura da narrativa, o ponto de vista do narrador,
caracterizar personagens ou identificar estrofes, versos, rimas do poema,
interpretar metáforas. (SOARES, 2013)

A escola institui eventos e práticas de letramento, com atividades de leitura e escrita
descoladas do contexto e uso social, visando ao ensino, à aprendizagem e, quase sempre, a uma
atividade de avaliação. Por mais que se tente enfocar os usos e funções sociais da escrita, as
atividades são artificiais e cumprem objetivos pedagógicos predeterminados. A escola cria seus
eventos e suas práticas de letramento, o letramento escolar, que também é social, considerandose a sala de aula como um espaço social que se constituiu nas interações entre seus atores.
A autora defende a inevitável escolarização da literatura, mas considera que há uma
forma inadequada de escolarização que deve ser criticada, pois desvirtua, desfigura, distorce e
falsifica o conhecimento ao pedagogizá-lo, ao transformá-lo em escolar. Ao se apropriar da
literatura, a escola inevitavelmente a escolariza, mas pode fazê-lo de uma forma adequada,

―aquela que conduza mais eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no contexto social e
às atitudes e valores que correspondem ao ideal de leitor que se quer formar‖ (SOARES, 2003,
p. 25), ou de forma a causar resistência e aversão, afastando o aluno das práticas sociais de
leitura. A esta última forma, a autora denomina escolarização inadequada, considerando-a
prejudicial à leitura.
Concordamos com Soares (2011) com relação à inevitável escolarização da literatura
quando trabalhada na escola, instituição educativa e formadora. A leitura na escola tem seus
objetivos e características próprias e é, essencialmente, diferente da leitura fora dela. A escola
escolariza, didatiza, pedagogiza a literatura, se apropria dela para atender seus próprios fins.
Faz dela uma literatura escolarizada. Nas palavras da autora:

Não há como ter escola sem ter escolarização de conhecimentos, saberes,
artes: o surgimento da escola está indissociavelmente ligado à constituição de
―saberes escolares‖, que se corporificam e se formalizam em currículos,
matérias e disciplinas, programas, metodologias, tudo isso exigido pela
invenção, responsável pela criação da escola, de um espaço de ensino e de um
tempo de aprendizagem. (SOARES, 2011, p. 20, grifos no original)

Na análise da prática pedagógica investigada, não vamos trabalhar com a dicotomia
adequado-inadequado, considerando que não temos os parâmetros para definir o que seria uma
prática adequada e o que seria uma prática inadequada. Preferimos analisar a prática
pedagógica da professora ao escolarizar a literatura, apontando que ela usa os textos literários
para promover situações de ensino da língua, escolhe bons textos, mas a dimensão literária não
é foco de sua prática.
Cosson (2012) discute a necessidade de se promover o letramento literário na escola,
pois a literatura tem papel humanizador e nos ajuda a compreender o mundo e a nós mesmos.
Segundo o autor, a literatura ―é mais que um conhecimento a ser reelaborado, ela é a
incorporação do outro em mim, sem a renúncia da minha própria identidade‖. É experiência
formativa, tanto da linguagem quanto dos sujeitos. A literatura na escola tanto serve para
ensinar a ler e escrever como para formar culturalmente o indivíduo e, em nossas escolas, no
ensino fundamental tem a função de sustentar a formação do leitor.

No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos viver com os outros,
podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência e,
ainda assim, sermos nós mesmos. É por isso que interiorizamos com mais

intensidade as verdades dadas pela teoria e pela ficção. (COSSON, 2012, p.
17)

Para Gomez (2004, apud FERREIRA, 2007), a literatura em sala de aula não se reduz a
uma única compreensão de sentido e exercita tanto a dimensão cognitiva quanto a dimensão
afetiva do aprendiz, promove uma profusão de sentido e permite um diálogo profícuo entre os
diversos saberes.
Em oposição à ideia da escolarização da literatura, há a corrente hegemônica que
defende que a literatura não deve se prestar aos objetivos do ensino da língua, que o texto não
deve ser pretexto para nada (LAJOLO, 1988), que deve ser ―trabalhado‖ apenas como
literatura, como leitura prazerosa que amplia a leitura de mundo e a formação humana dos
sujeitos.
Lajolo (1993) discute a antiga relação entre literatura e escola, um processo histórico e
social. De acordo com essa autora, a escola conta com a literatura para inculcar, prevenir ou
reforçar conceitos, comportamentos, atitudes e sentimentos. A literatura encontra na escola um
lugar seguro, tanto como material de leitura quanto como complemento de atividades
pedagógicas. De Bilac até os dias atuais, mudaram-se os conteúdos educativos pelos quais a
escola se responsabiliza, mas não mudou a relação de dependência entre literatura e escola.
Como a obra de Bilac estimulava o civismo, o respeito aos mais velhos e o amor aos estudos, a
literatura infantil, hoje, veicula novos conceitos e valores de acordo com os conteúdos
educativos da escola atual. Mas a relação permanece a mesma. Basta que se considere o grande
número de editoras e o grande número de escritores infantis e sua articulação com eventos e
instituições escolares voltadas para a literatura infantil. Para a autora citada, as discussões
pedagógicas deixam de lado uma concepção de literatura, afastam os problemas teóricos sobre
o texto literário, sob a alegação de que são irrelevantes ou elitistas em face da situação precária
que enfrentam os professores de literatura nas salas de aulas. Assim, a prática pedagógica não
se funda em uma concepção de literatura.
Lajolo (1993) critica ainda a escolarização da literatura como as atividades dos livros
literários, os roteiros e as fichas de leitura sugeridas a milhares de alunos. Considera que a
leitura na escola, hoje, sofre um processo de uniformização, com disfarce de uma leitura lúdica
e criativa, banalizando-se o ato de ler. O professor tem papel secundário nos destinos do texto
literário na sala de aula. É competência das editoras, dos livros didáticos e paradidáticos decidir
o que fazer. Tiraram dos ombros do professor a tarefa de preparar as aulas, e ele apenas cumpre

um script de autoria alheia. Todo esse processo na aliança entre literatura e escola tira do
professor a responsabilidade de construir seu planejamento em diálogo com seus alunos e com
suas leituras. Assim, também se desfaz a possibilidade de práticas significativas de leitura. A
postura crítica de Lajolo com relação ao trabalho desenvolvido pela escola com os textos
literários fica evidente no trecho a seguir:

O texto, em sala de aula, é geralmente objeto de técnicas de análise
remotamente inspiradas em teorias literárias de extração universitária. Mas, se
no âmbito universitário a teoria pode ainda preservar uma semântica geral do
texto, na transposição das ditas teorias para o contexto didático esse sentido
maior costuma adelgaçar-se e rarefazer-se, a ponto de ficar irreconhecível. Na
escola, anula-se a ambigüidade, o meio-tom, a conotação – sutis demais para
uma pedagogia do texto que consome técnicas de interpretação como se
consome pipocas e refrigerantes. (LAJOLO, 1993, p. 15-16)

A autora afirma que é preciso superar tantos impasses para que se possa cumprir o
espaço de liberdade e subversão que se instauram pelo e no texto literário. Em suas palavras,
―[...] Ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não tem sentido algum‖ (LAJOLO, 1993, p.
15).
Os dados desta investigação nos mostram a contradição vivida em sala de aula, quando
a professora afirma sua crença na importância da literatura, mas usa os textos literários para
ensinar a língua, dando pouca ênfase nos aspectos literários.
No próximo capítulo, apresentamos os dados coletados em nossa investigação, fazendo
a análise da prática da professora à luz das teorias apresentadas.

CAPÍTULO 3: EVENTOS DE LETRAMENTO NO SEGUNDO CICLO

Neste capítulo, fazemos o relato e a análise dos eventos de leitura e escrita observados
na sala de aula. Dividimos o trabalho relacionado à leitura em três tópicos: o texto literário
como mediador, o texto literário como objeto de ensino e a leitura dos livros de literatura. Além
disso, apresentamos o trabalho com a produção de textos e o detalhamento de uma prática com
um conto no Livro Didático.
Apresentamos, em seguida, nos dois primeiros tópicos, as formas de trabalho com a
leitura observadas durante a pesquisa e, no terceiro tópico, o trabalho com a produção de textos.

3.1 O uso do dicionário: o texto literário como mediador nas relações entre professor e
alunos e como mediador das práticas de ensino-aprendizagem
As observações feitas em sala de aula nos levam a supor que o uso do dicionário é,
para a professora que acompanhamos, uma ferramenta importante tanto como instrumento para
ensinar a ortografia quanto para o auxílio na compreensão dos textos. Ela diz que, quando
―entra uma palavra desconhecida‖, os alunos não dão conta e que, com esse trabalho, eles
passam a ter o hábito de usar o dicionário. Iniciou o ano focando o desenvolvimento dessa
competência e, durante todo o semestre, recorreu a ela no trabalho de compreensão dos textos.
Essa análise pode ser melhor compreendida por sua fala na entrevista:
―[...] o dicionário é importante pra mim pra ortografia, para o significado, para
a separação de sílabas, prá mim ele é ferramenta, sim. Quando ele descobre o
significado daquela palavra que tá emperrando, aí ele compreende o parágrafo,
às vezes. No Avalia BH, muitas vezes eles erram a questão porque não
entenderam aquela palavra. Eles têm gostado e usado muito os dicionários
novos da caixa de sala, são todos ilustrados. Isso facilita mais na frente, ele já
dá conta de identificar o significado no contexto quando ele vê aquela palavra.
Até porque o Avalia BH só cobra o contexto. Mas antes eles não sabiam
discernir o significado que dá certo em cada contexto. Eu tenho certeza, eu
vejo isso, que quando eles começam a fazer esse exercício com o dicionário
eles melhoram essa identificação dos significados. E eu ‗tô‘ pra te dizer que
muitos até já fazem uso das palavras novas aprendidas. Muito bacana!‖
(Entrevista com a professora no dia 03/08/2013)

Destacamos que os alunos não possuem dicionários. Na sala, há uma caixa com seis
dicionários que é enviada às escolas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2012. A professora

explica que, quando quer trabalhar com um dicionário para cada aluno, usa a caixa de
dicionários da biblioteca.
Para ensinar o uso do dicionário, a professora organizou um trabalho que durou seis
aulas, no período do dia 5 ao dia 16 do mês de março, passando por diferentes gêneros textuais:
música, poema, biografia, definição de verbete, página de um dicionário e tirinhas.
É importante ressaltar que os textos foram trazidos em folhas xerox e sempre seguidos
por perguntas a serem respondidas, numa clara evidência de pedagogização, conforme
discutido por Soares (2013).
Antes disso, ela havia trabalhado com uma folha xerocada de um texto intitulado
―Alfabeto e ordem alfabética‖, que trazia uma concepção básica do que é letra, do que é
alfabeto, do novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa e do uso da letra maiúscula. Trazia
até o traçado da letra cursiva maiúscula e minúscula. A professora justificou essa atividade
dizendo que havia muitos alunos que tinham a letra muito ruim e ainda não sabiam as regras de
uso de letras maiúsculas. Esse trabalho foi desenvolvido nos dias em que a pesquisadora estava
ausente, não tendo sido observado, mas apenas relatado pela professora.

Outro fato que chamou a atenção foi a diversidade textual observada nas aulas em que
o foco era o dicionário, mas, na entrevista, a professora esclareceu que o único critério para a
escolha desses textos havia sido o fato de se referirem ao uso do dicionário.
O primeiro texto trabalhado foi uma música chamada ―Bê A Bá‖.

Após a contextualização da música, eles ouviram acompanhando a letra e cantando.
Então, a professora trabalhou buscando que construíssem um sentido para o texto,
permitindo que os alunos falassem de suas ideias e dessem suas opiniões, conforme as
anotações no diário de campo no dia 5 de março:

―Quem poderia falar o que entendeu? O que ele quis dizer com esta música?
Vocês concordam com ele que é coisa de louco o que fazem com a gente? Por
que vivemos nesse mundo de ter hora pra tudo? Imagina a bagunça se não
tivesse, a desorganização...‖
(Anotações do diário de campo, 05/03/2013)

Logo depois, ela ―chega ao ponto‖: focou o trabalho na terceira e quarta estrofes,
falando sobre a importância de estudar e a importância do uso do dicionário para aprender a ler
e a escrever. ―E além do abecedário, um grande dicionário, vamos todos precisar‖. Disse que

estamos sempre aprendendo e deu o exemplo da pesquisadora, dizendo que ―é preciso estudar
sempre, pra melhorar na vida‖.
Essa fala parece demonstrar a crença da professora na relação entre escolarização e
possibilidades de mobilidade social, para aqueles alunos, de camadas populares, estudantes de
escola pública, moradores de uma comunidade pobre. Essa visão é predominante entre os
autores que defendem uma relação direta entre alfabetização, letramento e desenvolvimento
econômico e social, caracterizada por Street (1984) como modelo autônomo de letramento.
Retomando o trabalho com a música, a professora voltou ao texto discutindo o
significado das palavras que não eram conhecidas e perguntou por que os alunos achavam que
o autor havia escolhido aquelas palavras e qual eles acharam engraçadas. Além de trabalhar
com a sequência alfabética, fez também um trabalho de compreensão do texto no qual os
alunos puderam atribuir significados de acordo com suas vivências, compartilhando a autoria e
se colocando como sujeitos na construção dos sentidos do texto. ―Por será que o autor usou
essas palavras para as letras? De qual vocês gostaram? E qual acharam engraçada?‖
Articulando a atividade de leitura e escrita, propôs a produção coletiva de um
alfabeto, como se fosse escrito por um cachorro. Assumiu o papel de escriba, organizando e
passando no quadro as ideias dos alunos.

Geraldi (2011) defende as práticas pedagógicas que usam os textos como pretextos
para desenvolver outras atividades ao dizer que
[...] a leitura do texto como pretexto para outra atividade define a própria
interlocução que se estabelece. Não vejo porque um texto não possa ser
pretexto (para dramatizações, ilustrações, desenhos, produções de outros
textos, etc.). Antes pelo contrário: é preciso retirar os textos dos sacrários,
dessacralizando-os com nossas leituras, ainda que venham marcadas por
pretextos. Prefiro discordar do pretexto e não do fato de o texto ter sido
pretexto. (GERALDI, 2011, p. 97)

Fizeram, juntos, a leitura do texto, e, depois, os alunos copiaram no caderno.
A professora pediu que, em casa, pensassem e criassem um texto usando o alfabeto,
como fez o autor da música ―Bê A Bá‖. Após esse trabalho e a discussão feita em sala, me
pareceu que algumas condições de produção estavam definidas: o que dizer e como dizer. O
para que e o para quem, os alunos já sabiam por sua experiência escolar de tantos anos: de
acordo com as observações, esta professora não falava do propósito comunicativo dos textos;
os alunos escreviam para serem avaliados.
Apesar de enfatizar sempre a importância da boa letra, de que escrevemos para alguém
ler, quase sempre, ela era a leitora das produções e, na sala, os colegas eram os ouvintes.
Sempre que os alunos produziam um texto, a professora incentivava a leitura deste para os
colegas. No texto em que inventaram um final para uma história de terror (aula do dia 21 de
março), eles sugeriram que fosse mostrada na Feira de Cultura. De fato, esses textos produzidos
serviram para a avaliação de sua aprendizagem e, ao mesmo tempo, puderam ser lidos para os
colegas6.
A professora incentivou a leitura em voz alta dos textos que foram produzidos, dizendo
que os textos ―são como filhos e que devem ser mostrados‖. Alguns alunos leram, ela leu para
outros mais tímidos e quem não havia feito ficou motivado e começou a fazer, enquanto os
outros iam fazendo as modificações sugeridas pela professora.
O segundo texto trabalhado com o foco no dicionário foi o poema ―Dicionário‖, de
José Paulo Paes, do livro Poemas para brincar. A professora entregou uma folha xerocada para
cada aluno, pediu que fizessem uma leitura silenciosa e fez uma breve discussão sobre o autor e
sobre o jeito engraçado que ele havia encontrado para dar significado às palavras. Em seguida,
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Analisamos esse trabalho mais detalhadamente ao tratarmos das produções de texto.

propôs novas leituras: cada aluno lendo uma palavra, grupo dos meninos e grupo das meninas,
cada aluno lendo o que achou mais engraçado, e discutiu o significado de algumas palavras.

Esse protocolo de leitura foi observado durante todo o semestre: primeiro a leitura
individual e silenciosa, a seguir leitura oral pela professora e pelos alunos, em coro,
individualmente, ou em grupos variados como meninos/meninas, grupos de trabalho na sala,
personagens, entre outros. Diferentes pesquisas sobre o ensino da leitura também indicam a
presença da mesma sequência didática aqui identificada (cf. MACEDO, 2005; 2010; CRUZ,
2012; ALMEIDA, 2012).
Ao investigar as práticas de leitura e escrita em uma turma de primeiro ciclo da
RMEBH, Macedo (2005, p. 171-172) identificou essa sequência didática: ―[...] As atividades de
leitura não diferem das atividades convencionais que ocorrem em qualquer turma de alunos do
primeiro ciclo: leitura oral dos alunos; leitura oral da professora; leitura silenciosa dos alunos,
conforme também foi constatado por Albuquerque (2002) e Araújo (1999)‖.
Em estudo de cunho investigativo semelhante, Cruz (2012) constatou que, quando a
professora trabalhava algum gênero textual, ela pedia que os alunos observassem e tentassem
ler individualmente. Depois, solicitava que cada um lesse uma sequência em voz alta. Após a
leitura dos alunos ela, geralmente, fazia uma segunda leitura e pedia que eles acompanhassem
com o dedo para não se perderem.
Já Almeida (2012) observou, em sua pesquisa, que a turma investigada fugia ao padrão
dos modos de leitura citados: ―[...] Nesse caso, a leitura em voz alta era feita pela professora,
que, ao fazê-la, carregava a voz, demarcava certas partes do texto, buscando chamar a atenção
dos alunos. Contudo, nos poucos momentos em que os alunos puderam ler em voz alta, o
objetivo era de avaliar a fluência‖ (ALMEIDA, 2012, p. 121).
Na aula do dia 8 de março, a professora retomou a discussão sobre o texto e sobre o
autor: quem é, que tipo de literatura ele escreve, para quem e a opinião que ele deu sobre o que
é poesia. Fez nova leitura do poema em coro com todo o grupo e, depois, meninas e meninos.
Propôs que escolhessem dez palavras de que tivessem gostado e escrevessem em ordem
alfabética, inventando significados diferentes e engraçados para cada uma.
O terceiro texto trabalhado foi uma página de dicionário em xérox.

A professora explicou que aquela era uma folha de dicionário que trazia o significado
das palavras ―de verdade‖. Passou, então, a ensinar como encontrar uma palavra em um
dicionário: ―A palavra que está em cima serve pra guiar a gente. O que é guiar?‖
Fez uma longa discussão, explicando as estratégias que nos orientam para encontrar
palavras nas páginas do dicionário, basicamente as duas palavras que encontramos no topo de
cada página. Também explicou que as palavras do dicionário e seus significados são chamados
de verbetes e que em um verbete encontramos vários significados e, portanto, usar o dicionário

envolve também a compreensão de qual significado serve ao contexto imediato. Essa
explicação pode ser ilustrada por uma fala dela em sala de aula:
―Quando ‗cê‘ não consegue uma palavra, foi lá, procurou no dicionário e
achou. Mas e se a palavra tivesse 50 significados? ‗Cê‘ não copiava porque
são muitos. Mas se tivesse dois ‗cê‘ copiava. Como eu vou saber qual eu
quero? Eu tenho que copiar o significado que eu quero, de acordo com a
situação.‖
(Fala da professora no dia 12/03)

Em seguida, deu o exemplo da palavra ―manga‖ e seus vários significados e corrigiu o
dever de casa. Cada aluno leu suas respostas às duas perguntas, ao final do texto:

―1 – Onde as duas palavras do alto da página aparecem na página?
A palavra do canto esquerdo é a primeira da página. A do canto direito é a
última da página.‖
―2 – Como são chamadas as palavras do dicionário e seus significados?
São chamadas de verbetes.‖
(Perguntas do dever de casa corrigido na aula de 12/03)

Em entrevista7 sobre o livro didático e a escolarização da leitura, concedida ao
Programa ―Salto para o Futuro‖ em 2008, a professora Magda Soares fez a seguinte declaração:
―[...] O dicionário é sempre um apoio, o dicionário é um apoio fundamental. E eu vivo rodeada
de dicionários, não sei trabalhar sem dicionários, até no plural. E o aluno deve aprender a fazer
esse uso, todo cidadão, toda pessoa precisa de dicionários. É preciso desenvolver, realmente,
essa habilidade‖ (SOARES, 2008).
Na aula do dia 15 de março, houve a correção do dever de casa, que consistia em
responder as duas perguntas sobre a intenção dos autores dos textos sobre dicionários, já
trabalhados, e sobre a utilidade deles. Alguns alunos liam suas respostas, e a professora
escrevia no quadro para correção. Depois ela leu e interpretou junto com os alunos as duas
tirinhas e o verbete. Definiram, coletivamente, a palavra panela – utensílio feito de metal ou
barro, usado para cozinhar os alimentos. Ela escreveu no quadro, e eles copiaram.
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O conteúdo da entrevista pode ser visto em http://entrevistasbrasil.blogspot.com.br/2008/10/magda-soares-olivro-didtico-e.html. O endereço foi por nós acessado em 26/11/2013.

Iniciaram a atividade número cinco, na folha das tirinhas, trabalhando com o significado
das palavras, e se propuseram a terminar na aula seguinte8.
No dia 26 de março, a turma usou os dicionários da caixa de sala para procurar o
significado de algumas palavras do texto ―Dicionário‖. A professora relembrou que é preciso
ver qual é o significado que combina mais com o texto. No dia 2 de abril, fizeram a correção de
um dever de casa sobre esse texto: um aluno de um grupo lia uma palavra cujo significado
deveria ter sido encontrado no dicionário, encontrava a palavra no texto, e o outro grupo lia o
significado anotado. A professora voltava a enfatizar que só anotamos o significado que ―dá
certo com o texto‖.
Fez uma discussão sobre o uso das palavras novas que aprendemos, da linguagem
formal e informal e sobre a variação linguística, cujo diálogo, anotado no caderno de campo no
dia 2/4, transcrevo a seguir:

P: Quando a gente aprende uma palavra nova o que vamos ter que fazer pra
não esquecer?
A: Treinar.
P: Treinar como? Quando vocês aprendem uma palavra nova vocês usam ou
não?
A: Depende.
P: Usam onde? Na sua casa? No meio dos colegas?
A: Depende da palavra.
P: Essas que aprendemos, vocês têm coragem de usar alguma?
A: Eu tenho.
P: Tem gente que tem vergonha. É vergonha a gente falar certo?
A: “Num aguento quando a gente fala errado e a pessoa vai corrigir, igual o
amigo do meu pai. Dá vontade de matá ele”.
P: Existe diferença no jeito que a gente conversa, a forma de falar, de usar as
palavras, tem diferença? Você usa gíria com seus colegas? E com seu pai e
sua mãe, você fala gíria?
A: Se eu falar gíria com a minha mãe ela quebra meus dentes.
P: A gíria já é uma linguagem que não é formal. Com o professor você vai
falar “ô véi”? Você chama seu colega de senhor? Não. Você fala “ô véi”, é a
forma informal. É aí que eu quero que vocês entendam, é a mesma coisa da
roupa, pro campo de futebol você não vai usando a mesma roupa que você vai
prá festa. Prá cada lugar, prá cada situação, cê usa uma roupa e uma
linguagem.
(Anotações do diário de campo no dia 02/04/2013)
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Nesta aula a pesquisadora não esteve presente.

Para análise deste dado, recorro à corrente de estudo da língua que trata da variação e
preconceito lingüístico. Tomarei aqui como referencial teórico Bagno (1999). Para esse autor
―[...] o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê.‖ (BAGNO, 1999, p. 43,
grifos no original). Falar de língua é falar de poder. O preconceito lingüístico decorre do
preconceito social, e a norma culta é reservada a poucas pessoas no Brasil, da mesma forma
que saúde, transporte, habitação, educação e acesso ás novas tecnologias. O poder está nas
mãos de ―homens, brancos, heterossexuais, nascidos/criados na porção Sul-Sudeste ou
oriundos das oligarquias feudais do Nordeste‖ (BAGNO, 1999, p. 71-72, grifos no original). O
preconceito linguístico é um dos instrumentos de manutenção do poder, do status quo das
classes sociais privilegiadas. O ensino da língua que não se concentra em seu uso real, vivo e
verdadeiro a torna difícil e acessível a poucos. Essa dificuldade é o ―[...] arame farpado mais
poderoso para bloquear o acesso ao poder‖ (GNERRE apud BAGNO, 1999, p. 39).
Segundo Bagno (1999, p. 18-19)

O reconhecimento da existência de muitas normas lingüísticas diferentes é
fundamental para que o ensino em nossas escolas seja conseqüente com o fato
comprovado de que a norma lingüística ensinada em sala de aula é, em muitas
situações, uma verdadeira ―língua estrangeira‖ para o aluno que chega à escola
proveniente de ambientes sociais onde a norma lingüística empregada no
quotidiano é uma variedade de português não-padrão.

Os alunos da escola pesquisada pertencem à classe social de trabalhadores, alguns com
pais analfabetos e a maioria dominando rudimentarmente a leitura e a escrita. Para eles, muitas
vezes, a linguagem da escola acaba sendo como uma verdadeira ―língua estrangeira‖.
Para Geraldi (2011), cabe ao professor ensinar o dialeto padrão sem depreciar a
linguagem do grupo social dos alunos, para que se possam ouvir as vozes que alguns preferem
caladas. Esse deve ser o compromisso político primeiro dos professores, uma vez que ―[...] É
preciso romper com o bloqueio de acesso ao poder, e a linguagem é um de seus caminhos. Se
ela serve para bloquear – e disso ninguém duvida -, também serve para romper o bloqueio‖
(GERALDI, 2011, p. 44).
Retomando a rotina da sala de aula, no dia 14 de maio, os alunos usaram o dicionário
quando produziam o texto sobre erros e acertos de mãe para verificar a ortografia do verbo
―xingar‖.
É importante retomar aqui a metáfora usada pela professora ao dizer: ―Pra cada lugar,

pra cada ocasião, ‗cê‘ usa uma roupa e uma linguagem‖. Nesta abordagem, ela legitima e
contextualiza os modos de expressão dos alunos enquanto adolescentes, filhos de famílias
moradoras da vila, e ao mesmo tempo chama a atenção para a importância do domínio da
norma padrão (ou culta) nas situações adequadas.
Nessas aulas observadas, o objeto de conhecimento e de ensino que a professora
pretendia trabalhar era o uso do dicionário. Portanto, a língua era seu objeto de conhecimento e
de análise. Ao mesmo tempo, para atingir esse objetivo, a professora usou o texto literário
como mediador. Essa é uma estratégia que faz parte da cultura letrada da escola,
principalmente no ensino fundamental, mas ainda pouco discutida e explorada pelas pesquisas
sobre letramento. Para Paiva (2003), a literatura ―[...] vive no dia-a-dia da escola desde a
alfabetização, no caso da literatura escrita, com seu caráter polissêmico e lúdico‖, e antes disso
também esse lúdico está presente pela literatura oral.
Parece haver um modelo pedagógico baseado na ideia de que é mais fácil dialogar com
a infância pela literatura e de que, através dela, podem-se introduzir novos assuntos e novos
conceitos. Ela faz parte de um modelo pedagógico ligado a uma concepção de infância, é a
linguagem que aproxima o adulto do ser criança.
Assim, a língua, além de objeto de conhecimento, também foi mediadora no processo
ensino-aprendizagem. Através de músicas, poemas e outros textos literários, a professora
ensinou uma competência necessária ao uso formal da língua escrita, provocando os alunos no
que lhes era significativo, como experiências de vida, de afetos e emoções. Talvez seja isso
que explique como a literatura nos aproxima da infância, essa fase das emoções, e nos auxilie
no processo de ensino. O que toca nossas emoções nos atrai e nos marca para sempre.
Em consonância com esse raciocínio estão as palavras de Paiva e Maciel (2008):

A linguagem que constrói a literatura infantil apresenta-se como mediadora
entre a criança e o mundo, propiciando um alargamento no seu domínio
lingüístico e preenchendo o espaço do fictício, da fantasia, da aquisição do
saber. Vista assim, a produção literária para criança – o livro de imagens
inclusive – não tem fronteiras. Ela desvela o maravilhoso, o ilimitado, o
maleável, o criativo universo infantil, explora a poesia, suscita o imaginário.
(PAIVA E MACIEL, 2008, p.117)

Segundo Aguiar (2011, p. 254), ―[...] o livro infantil precisa abrir mão de seu caráter
pedagógico, em favor da representação de novas possibilidades de vida, através de jogos

criativos de linguagem‖. A autora pontua que o texto deve se aproximar do universo do leitor
de forma a provocá-lo, se adequando às suas condições cognitivas, sociais e afetivas, para com
ele dialogar. A leitura de histórias ―[...] propicia a vivência de sentimentos e reações em que o
leitor mergulha ao aceitar o pacto de faz de conta com o narrador‖. Pela via da leitura, o sujeito
se encontra ao descobrir o outro, toma consciência de si mesmo pela consciência do outro. As
ações experimentadas na leitura fornecem elementos para a construção da personalidade, para a
descoberta de novas formas de ser e de viver, à medida que a criança passa do pensamento
mágico para a descoberta de sua interioridade.
Nas palavras da autora:

Ao mergulhar na leitura, entra em outra esfera, mas não perde o sentido do
real e aí está, a nosso ver, a função mágica da literatura: através dela vivemos
uma outra realidade, com suas emoções e perigos, sem sofrer as
conseqüências daquilo que fazemos e sentimos enquanto lemos. Essa
consciência do brinquedo que a arte é leva-nos a experimentar o prazer de
entrar em seu jogo. (AGUIAR, 2011, p. 254)

Nesse trabalho para ensinar a usar o dicionário a literatura realmente está mediando as
relações de ensino e aprendizagem da professora com os alunos e dos alunos entre si. Ela
brinca com a língua, usa a linguagem lúdica como mediadora da relação com a criança para
tratar do ensino do dicionário. A literatura é pretexto, uma vez que os textos são usados para
ensinar, uma vez que se inserem na prática em função do ensino do uso do dicionário, porém a
professora escolhe bons textos, tratados em seus aspectos discursivos, que provocam o leitor.
Essa é uma característica peculiar que se apresenta aos estudiosos e pesquisadores da
linguagem. A literatura constitui a cultura escolar. O texto literário é objeto de conhecimento e
é, ao mesmo tempo, mediador no processo ensino-aprendizagem, especialmente nas turmas de
ensino fundamental. Na mesma entrevista já anteriormente citada, Soares discute essa questão
com relação aos livros didáticos:

Quanto ao Português, a especificidade do Português é que, enquanto os outros
livros didáticos têm os textos como instrumento para conduzir a determinados
objetivos característicos dos conteúdos daquela área de conhecimento, no
Português a leitura está lá e a escrita está lá para desenvolver as habilidades de
leitura e de escrita. É o próprio conteúdo. A leitura é o próprio conteúdo do
livro de Português, como a escrita é o próprio conteúdo do livro didático de
Português. Isso é o que diferencia o trabalho do professor de Português com a
leitura e a escrita do trabalho dos professores de outras disciplinas.
(SOARES, 2008)

Na apresentação dessa pesquisa no III Simpósio em Alfabetização, Leitura e Escrita, da
UFES (Universidade Federal do Espírito Santo), houve grande polêmica no debate sobre esse
trabalho com o dicionário, numa discussão no sentido de que a professora usou literatura como
pretexto para o ensino da língua, escolarizando os textos. Defendemos, em acordo com Soares,
que a escolarização literária é inevitável, uma vez que todo trabalho escolar se diferencia de
outras formas sociais e não há como não escolarizar o que é feito dentro da escola. Uma
professora, que supostamente não trabalha com crianças do ensino fundamental, deixou clara
sua posição de desacordo dizendo que, para um trabalho tão simples como ensinar a usar o
dicionário, não seria necessário usar tantas estratégias; seria mais simples pegar o dicionário e
explicar. O estranhamento desta professora diz respeito a uma cultura escolar que constitui o
ensino da língua escrita nos primeiros anos: a literatura faz parte, constitui a cultura escolar e é
mediadora dos processos de ensino e aprendizagem.

3.2 O texto literário como objeto de ensino
Neste tópico, abordamos o trabalho realizado com a leitura do texto literário em
diferentes suportes: folha xerocada, livro literário e livro didático. Analisamos o letramento
escolar observado, com o trabalho de ensino do texto narrativo, quando a professora tem como
foco ensinar as características formais como parágrafos, pontuação, narrador, num trabalho
que promova o desenvolvimento de competências linguísticas fundamentais para a
compreensão desses textos. Conforme já discutimos, consideramos que o uso do termo
letramento na área do ensino é um pouco diferente de seu uso numa perspectiva de análise da
cultura letrada que ocorre fora da escola. Também é preciso ressaltar que, nesse trabalho, o
texto literário é objeto de ensino, usado para que os alunos desenvolvam competências
linguísticas necessárias à compreensão desses textos. Aqui, a professora está ensinando
literatura. Embora a defesa maior e hegemônica seja a de que o texto literário deve estar na sala
de aula não para ser objeto de ensino, mas para servir a uma dimensão lúdica, à fruição e ao
deleite, propiciando o gosto pela leitura (LAJOLO, 1993; 2009; ZILBERMAN, 1988; 2003,
entre outros), estamos mostrando como acontece na escola. O que se pode considerar como
escolarização adequada da literatura? Aquela que faz com que o texto literário seja usado na
escola tal como é usado fora dela?
Paiva e Rodrigues (2008) tecem considerações a esse respeito:

Sabemos que o texto literário na escola precisa se adequar ao tempo e à
organização do espaço escolar para ser um objeto de ensino e aprendizagem
(SOARES, 1999). Por isso, assim como outros gêneros textuais, ele encontrase articulado a componentes curriculares de Língua Portuguesa como a leitura,
os conhecimentos lingüísticos e a produção de textos. A leitura da literatura
não só divide os tempos e espaços com esses componentes como também
dialoga com os seus conteúdos. Ela pode ser usada para o processo de ensino e
aprendizagem que envolve aspectos da linguagem, mas deve também garantir
que se conjuguem essas atividades às possibilidades de leitura da literatura no
suporte do livro. (PAIVA E RODRIGUES, 2008, p.110-111)

Cosson (2010) defende que o ensino adequado da literatura tem um papel importante a
cumprir na sala de aula e que é preciso reconquistar esse ensino, tornando-o, mais uma vez,
uma prática significativa. Nas palavras desse autor:

O prazer de ler, uma proposta muitas vezes mal interpretada, foi bandeira de
muitos daqueles que viam no ensino da literatura um cerceamento da leitura
literária, esquecendo que todo modo de ler passa necessariamente por uma
aprendizagem, não existindo um modo ―natural‖ ou espontâneo de leitura.
Aos poucos, entretanto, o ler por ler foi cedendo lugar a uma compreensão
mais elaborada da relação entre literatura e ensino. Para tanto contribuiu, em
primeiro lugar, a tenacidade de vários pesquisadores e educadores que
persistentemente enfatizaram, e continuam a enfatizar, a essencialidade da
leitura literária na formação do leitor e o dever da escola de trabalhar
adequadamente com o texto literário. (COSSON, 2010, p. 57-58, grifos no
original)

Barreto (2013) pontua que a prática de leitura de textos, sobretudo, os textos literários,
no ensino fundamental, deve passar pela mediação do educador, sendo compromisso de todos
os que participam do projeto educativo. A autora defende a literatura infantil como prática
pedagógica e cita as competências que podem ser desenvolvidas a partir da prática da leitura,
de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs):
-ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada;
-estimular o desejo de outras leituras;
-possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;
-permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escrevese para ser lido;
-expandir o conhecimento a respeito da própria leitura;
-aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares — condição para a leitura
fluente e para a produção de textos;
-possibilitar produções orais, escritas e outras linguagens;
-informar como escrever e sugerir sobre o que escrever;
-ensinar a estudar;
-possibilitar ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita;

-favorecer a aquisição de velocidade na leitura;
-favorecer a estabilização de formas ortográficas.
(PCN's, 2000, p. 64-65, apud Barreto, 2013)

Pode-se constatar que a discussão sobre o ensino da literatura e sobre a função do
texto literário na sala de aula tem trilhado novos caminhos no sentido de se avaliar seu uso
pedagógico, sem, no entanto, desconsiderar a literatura como linguagem poética e como
possibilidade de formação humana.
Nossa investigação vem mostrar que, embora muitos autores considerem que a
escolarização desvirtue o texto literário (LAJOLO, 1993; 2009; ZILBERMAN, 1988; 2003,
dentre outros), há práticas pedagógicas que fazem uso dele, como veremos no trabalho com um
conto, apresentado em seguida. Essa é uma especificidade do ensino da leitura e da literatura
ainda pouco discutida e pesquisada: o texto literário é objeto de ensino e, ao mesmo tempo, a
linguagem escrita é o instrumento pelo qual a professora ensina a leitura e a literatura.

3.2.1 O trabalho com leitura literária em folha xerocada: conto “Na delegacia”, de Carlos
Drummond de Andrade
O trabalho que observamos com esse conto coloca em pauta a dimensão do ensino do
texto literário. A professora, entre outras coisas, ensina os alunos a compreender a estrutura do
texto narrativo e o modo como foi construído. Paiva, Paulino e Passos (2005, p. 16) pontuam
que, em qualquer história, há alguns componentes inevitáveis, e que ―[...] não existem
narrativas sem personagens, que praticam ações, num determinado espaço, tempo e sequência‖.
Esses componentes devem, pois, ser ensinados para que os alunos possam compreender os
textos. Solé (1998) defende que é preciso ensinar estratégias de leitura com uma intervenção
explicitamente dirigida a essa aquisição, dando o apoio, o incentivo e os desafios que o
aprendiz precisa.

Na aula do dia 19 de março, a professora começou a trabalhar com o conto ―Na
delegacia‖, de Carlos Drumond de Andrade. Contou-me que escolheu esse texto porque havia
feito um teatro sobre ele com a turma do ano passado, ao qual essa turma assistiu. Eles
disseram que se lembravam e que tinham gostado muito. Então, ela aproveitou esse entusiasmo
e decidiu usar o texto com o intuito de trabalhar questões formais como pontuação de diálogo,
conforme seu relato no dia em questão: ―Vou aproveitar que ‗tão‘ interessados pra trabalhar
coisas que nem sempre são boas e que nem sempre são fáceis pra eles entenderem‖. Portanto, a

escolha do texto não foi aleatória: houve uma referência, uma justificativa e uma intenção de
trabalho.
No caso dos textos anteriores, a poesia e a música foram utilizados como elementos
motivadores e contextualizadores do trabalho que ela realizou sobre o dicionário. Porém,
conforme exposto, todos os textos foram entregues aos alunos em folhas xerocadas. O trabalho
pedagógico com esse texto narrativo prioriza as questões formais em detrimento das questões
de compreensão e sentido e do propósito comunicativo, como veremos a seguir.
A professora iniciou o trabalho pedindo que fizessem uma leitura silenciosa, seguindo a
sequência didática usada com todos os textos: leitura silenciosa, leitura em voz alta em grupos
variados (meninos-meninas, grupos de sala, cada aluno lendo um personagem, cada aluno
lendo uma parte determinada pela professora). Após a leitura, disse ela: ―Prontinho, agora não
quero lápis nem nada. Agora nós vamos mastigar e engolir esse texto, entender parágrafo,
pontuação, tudo. Vamos lá. Nesse texto, quais os personagens?‖.
Essa fala parece revelar uma crença de que se o texto for ―mastigado e engolido‖, ou
seja, esmiuçado em todas as questões formais, os alunos terão a compreensão e poderão atribuir
significado a ele. Dessa forma, revela a crença de que os textos trazem em si o seu sentido,
independente do leitor e do sentido que cada um possa atribuir a ele.
Segundo Val e Vieira (2005, p.38), o texto é resultante da atividade dialógica,
intersubjetiva de co-produção de sentidos de sujeitos que partilham experiências sociais e
culturais. Assim, ―[...] O sentido não está no texto, não é dado pelo texto, mas é co-produzido
pelos interlocutores, a cada ‗acontecimento discursivo‘ de uso da língua‖.
Possenti (2009), ao discutir os sentidos de um texto, se refere à tríade autor-texto-leitor
e ao deslocamento da relevância de cada elemento. Até o surgimento da linguística moderna, o
sentido estaria no que o autor quis dizer. De acordo com a linguística saussuriana, o sentido
estaria no texto, considerando-se a língua como um sistema de signos, de códigos a serem
decifrados independentes do falante. Demonstrada a impotência do texto, novas abordagens e
teorias linguísticas deslocaram a questão do sentido e da interpretação dos textos para o leitor
como atribuidor de sentidos, abandonando-se a exigência do sentido correto da leitura. O autor
defende que ―[...] o leitor é para a leitura o que o falante ou autor é para a produção‖, e que,
portanto, ambos deveriam ter o mesmo grau de relevância e serem tratados do mesmo ponto de
vista. O autor não detém o controle do seu texto, mas nem toda leitura pode ser aceita. Em

acordo com as ideias de Possenti, defendemos que ler é compreender, é atribuir sentidos.
Portanto, autor e leitor dialogam na construção do texto.
Também em acordo com essas ideias estão os pensamentos de Cosson (2010):

Na sala de aula, a literatura precisa de espaço para ser texto, que deve ser lido
em si mesmo, por sua própria constituição. Também precisa de espaço para
ser contexto, ou seja, para que seja lido o mundo que o texto traz consigo. E
precisa de espaço para ser intertexto, isto é, a leitura feita pelo leitor com base
em sua experiência, estabelecendo ligações com outros textos e, por meio
deles, com a rede da cultura. (COSSON, 2010, p. 67)

Geraldi (1997) fala de cadeias de leitura que constroem o sentido do texto. A leitura é
uma relação interlocutiva entre o autor e o leitor. Cada leitura é um encontro concreto, onde o
leitor contrapõe sua palavra à palavra do autor, pela compreensão responsiva do texto. Na
leitura se encontram o trabalho do autor na construção de sua obra e o trabalho do leitor na
(re)significação do trabalho do outro.
De acordo com Walty (1995), a etimologia da palavra ler já traduz três níveis de leitura:
ler, em primeira instância, significava contar as letras; em seguida, significava colher e, por
último, roubar. No primeiro nível da leitura, agrupamos fonemas em sílabas, palavras e frases.
No segundo, interpretamos o texto, colhemos o que já está pronto, traduzindo o sentido dado
pelo autor. Só no terceiro nível vamos construir o texto à revelia do autor, com os sinais que lá
estão, porém buscando sentidos outros que cada leitor acrescenta ao texto.
As observações na sala de aula nos mostraram situações de leitura e concepções de
texto ancoradas no nível dois. Era preciso levar os alunos à competência de análise das marcas
textuais formais para se colher os sentidos dos textos. É relevante pontuar que, no mês de
março, enquanto trabalhava com os textos sobre o uso do dicionário, a professora permitia mais
que os alunos se descolassem das marcas textuais e discutissem os textos como sujeitos
constituintes de seus sentidos, de acordo com o que cada texto suscitava em cada um. A partir
de então, ela começava a direcionar o trabalho de leitura para a interpretação do escrito, para
colheita de sentido, mantendo o trabalho no nível dois de leitura, justificando que os alunos não
compreendem o que leem e, portanto, é necessário trabalhar as questões formais.
Reconhecemos essa necessidade, mas consideramos que, para garantir a formação de leitores
proficientes, o trabalho com leitura em sala de aula precisa avançar para o nível de construção
de sentidos. Talvez as dificuldades dos alunos que a professora pontua justifiquem sua ênfase

no trabalho com as questões formais, embora ela, em diversos momentos, demonstre
reconhecer a importância da construção de sentido no processo de ensino da leitura.
Os escritos de Cosson (2010) novamente vão ao encontro do raciocínio em questão:

Analisar o texto é procurar compreender sua elaboração escrita e imagética
para com ela sustentar um sentido. Esse modo de ler precisa ser aprendido tal
como se aprende outras práticas e conteúdos. O espaço da literatura como
texto na sala de aula trata dessa necessidade de aprendizagem que demanda
tanto o contato permanente com o texto literário quanto a mediação do
professor na formação do leitor. (COSSON, 2010, p. 61)

Soares (2011) discute o estudo do texto literário na escola, considerando que a
escolarização adequada deve-se fundamentar em perguntas como ―por que e para que ‗estudar‘
um texto literário?‖ e ―o que é que se deve ‗estudar‘ num texto literário?‖.
A fala dessa pesquisadora, que transcrevemos a seguir, vem legitimar o trabalho da
professora com o conto de Drummond, observado em nossa pesquisa:

Os objetivos de leitura e estudo de um texto literário são específicos a este tipo
de texto, devem privilegiar aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes
necessários à formação de um bom leitor de literatura: análise do gênero do
texto, dos recursos de expressão e de recriação da realidade, das figuras autornarrador, 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 daquilo que é literário.
(SOARES, 2011, p. 43-44, grifos no original)

Ressaltamos que essa professora, embora reconheça a importância de se formar leitores,
prioriza o trabalho com o que é textual em detrimento do literário.
O fragmento de aula a seguir demonstra essa situação. A professora fez um jogo de
verdadeiro e falso fazendo uma pergunta para cada grupo.

―Aqui no meu texto tem frases que começam e antes da palavra tem espaço e algumas
têm espaço e tracinho. Isso significa que o autor punha traços para... [não foi possível
compreender toda a fala]. Isso é verdadeiro ou falso?‖ (Pergunta para o grupo 1)

O grupo respondeu que o que não tem traço significa que é só um parágrafo, e o que
tem traço significa que é a fala de um narrador.

―O texto começa com um diálogo. O que é diálogo? É quando duas pessoas
estão brigando. Verdadeiro ou falso?‖ (Pergunta para o grupo 2)

Como o grupo não conseguiu explicar, a professora pediu a um aluno que lesse o
primeiro e o segundo parágrafo. Depois de várias tentativas, um aluno diz: ―Ah, então o texto
começou com uma conversa. Isso é diálogo.‖.

―A história se passa na casa da madame. Verdadeiro ou falso?‖ (Pergunta
para o grupo 3)

Um aluno respondeu que era falso, e a professora pediu que explicasse porque, que
lesse a parte do texto que falava isso.

―Assim que a mãe chegou na delegacia o tempo todo o filho estava tentando
convencê-la de que ele precisava ir na casa pegar um negócio lá. Verdadeiro
ou falso?‖ (Pergunta para o grupo 1)

Pede, através de uma metáfora e de uma forma mais coloquial, que achem a resposta no
texto: ―Eu quero que mata a cobra e mostra o pau‖.
Assim a professora vai levando a turma a localizar informações e discutir sentidos no
texto, com perguntas como: ―por que o menino recuperou a fala?‖ ―Por que a mãe ficou
transformada?‖ ―O que o menino negociou com a mãe?‖ ―Na hora que a mãe tomou essa
decisão macha, o que quer dizer isso?‖
Com essa dinâmica, a maioria da turma se interessou e tentou acompanhar a aula.
Como dever de casa, a professora propôs usar a seguinte legenda na frente de cada
parágrafo:
N – narrador
M – mãe
D – delegado
F – filho
No dia 20 de março, a professora me disse, novamente, que precisava aproveitar o
entusiasmo da turma com o texto para trabalhar pontuação de diálogo e que iria olhar os
descritores mais errados na prova do Avalia BH, feita no início do mês, para ir ―enxertando e
trabalhando‖. Já havia dito que essa avaliação tinha sido ―um fiasco‖ e que os alunos haviam

fracassado em 80% dos descritores. O resultado do Avalia BH de 2012 também foi um fato que
causou muito desconforto entre as professoras. Essas turmas, que estavam no 5º ano,
apresentaram 6% dos alunos no nível avançado, 33% no nível satisfatório, 51,2% no nível
básico e 9,5% abaixo do básico. As professoras avaliaram que o resultado de 2013, a se
considerar o desempenho da turma em 2012, cairia muito em relação ao resultado das turmas
do 6º ano, com as quais elas haviam trabalhado em 2012. E Margô comentou: ―Eu já ‗tava‘
preocupada, agora então vendo esse resultado...‖.
Sua fala demonstra claramente como sua prática tem sido orientada por uma concepção
de ensino/aprendizagem e de formação de aluno leitor/produtor de textos que se ancora nas
recentes propostas de trabalho e avaliação da RMEBH. As professoras estão trabalhando sob a
pressão do alcance das metas a serem atingidas, sem considerar tantos outros fatores que
influenciam o processo de ensino-aprendizagem, conforme discutido por Carvalho e Macedo
(2010; 2011).
Os dados dessa investigação nos permitem levantar a hipótese de que as avaliações
externas – no caso, o Avalia BH – têm exercido forte influência no trabalho com leitura em sala
de aula. As professoras se sentem responsabilizadas pelo baixo desempenho dos alunos e
pressionadas a desenvolver um trabalho que ―treine‖ para as provas, em lugar de um trabalho
de formação de cidadãos leitores, competentes nos usos sociais da escrita, capazes de ler o
mundo e lutar por transformações na sociedade.
Embora esse seja um dado relevante que apareceu no decorrer das observações, o
impacto das avaliações externas nas práticas pedagógicas desenvolvidas pela professora não é
objeto dessa pesquisa.
Poucos dias depois, a fala da professora estampa uma contradição, trazendo uma
concepção de leitura como prazer, como fruição, cuja prática não foi observada, visto que, até
na leitura de livros literários, havia uma proposta de trabalho com a ficha técnica dos livros, os
personagens e perguntas a responder sobre a história.
O trecho a seguir demonstra uma preocupação em desenvolver o hábito e o gosto pelos
livros literários:

―Agora to querendo trabalhar a importância da leitura. Ainda não é prazeroso,
é chato... não tá bacana. Pretendo passar um filme da Rede Minas sobre livros
animados. Tem que motivar esses meninos. Tenho notado um desânimo geral.
Se não cutucar muito não sai nada...‖. (Fala da professora – dia 23/03/2013)

No dia 26, a professora fez a correção do dever de casa já descrito, atividades sobre o
texto Na delegacia. Olhava caderno por caderno, e os alunos iam corrigindo e refazendo o que
haviam feito. Depois um aluno de cada grupo, lia a palavra cujo significado deveria ter sido
encontrado no dicionário, encontrava-a no texto, e o outro grupo dizia como tinha respondido.
A professora anotava os pontos para o grupo que acertava. Explicou novamente que não se
copiam todos os significados do dicionário, ―mas só aquele que dá certo com o texto‖.
Escreveu as respostas no quadro para a correção. Para checar o entendimento das palavras
trabalhadas, ela propôs formar frases com cada uma. Enquanto os alunos trabalhavam, ela
passava de carteira em carteira orientando a escrita. Mais uma vez, pode ser observado como a
professora tem consciência da necessidade de se ensinar a língua escrita, procurando fazer um
trabalho sistemático para que os alunos desenvolvam suas competências linguísticas.
Leal (2011) discute a respeito da necessidade de que o professor tenha clareza de sua
intenção pedagógica, usando o que ela denomina de ―princípio de visibilidade na leitura‖.
Segundo a autora, a ausência dessa visibilidade tem criado muitos equívocos, como o de se
acreditar que não é necessário ensinar a leitura. Há uma mediação a ser feita, um conjunto de
habilidades que precisa ser sistematizado e organizado, de acordo com o que o professor espera
do aluno em cada tarefa proposta num processo de interação entre eles.
A seguir, relatamos o trabalho dessa professora com os próprios livros de literatura.

3.2.2 O trabalho com a leitura nos livros de literatura
―Se eu leio pouco, minhas asas são pequenininhas, mas, se eu leio muito, minhas asas
são enormes e eu vôo na imaginação‖. Essa fala da professora, no início do mês de abril, na
biblioteca, parece demonstrar uma crença de que a leitura literária amplia horizontes e
conhecimentos, além de instigar a imaginação como fonte de prazer. Porém, o que foi
observado durante toda a pesquisa mostra o uso da literatura, não como fruição, mas sempre
como forma de trabalhar com os conhecimentos linguísticos e dados técnicos sobre os livros.
Os alunos têm uma aula semanal de uma hora na biblioteca, quando podem escolher
livremente os livros nas estantes para leitura e fazer empréstimos, ficando com eles em casa até
a semana seguinte. Toda terceira semana do mês, o auxiliar de biblioteca conta uma história,
para as quais também sempre tem uma proposta de atividade de escrita. É relevante o fato de
que, durante o período da pesquisa as histórias contadas foram tiradas de um site da internet,
desconsiderando os livros da biblioteca. Eventualmente, assistem a filmes.

Em março, houve a correção do dever de casa sobre os livros literários que haviam
pegado emprestados na biblioteca. Deveriam escrever os dados do livro: título, autor, ilustrador
e editora. Depois, deveriam escrever a parte que mais gostaram e inventar outro título para o
livro.
Em abril, como o auxiliar de biblioteca havia faltado, a professora trabalhou a literatura
com a caixa de livros para leitura na sala. Cada aluno pegou um livro diferente, e a proposta era
ler o livro (ou parte dele) e, depois, responder às perguntas colocadas no quadro, começando na
sala e terminando em casa.
Antes, a professora analisou as capas e os desenhos de alguns livros, comentando que
o título e a capa são a propaganda do livro, que os livros são coloridos para chamar a atenção.
Usou a metáfora da roupa: não compramos roupa sem graça. De acordo com Aguiar (2011),
elementos como a capa, a ilustração e a diagramação ―são signos construtores de
significações‖.
A apresentação física da obra e dos elementos paratextuais ajudam o leitor iniciante a
se familiarizar com esses termos e com as funções que eles exercem no objeto livro. Portanto,
avaliamos como importante essa mediação feita pela professora, quando se trata de letramento
literário.
Cada aluno leu seu título e a professora comentava como o título despertava nossa
curiosidade para saber como seria aquela história. Passaram, então, a responder as atividades no
caderno.
Atividades de literatura
1 – Dados do livro: título, autor, editora, ilustrações.
2 – Seu livro é de: ( ) poema
( ) texto narrativo
3 – Que tipos de narrador tem a sua história? Narrador observador ou
narrador personagem?
Copie do texto uma parte que comprove isso.
4 – Qual foi o fato que deu origem a essa história?
5 – Você gostou de ler essa história? Justifique.
6 – Depois de ler esse livro, você entendeu porque ele tem esse título?
Justifique. (Fonte: Anotações de campo da pesquisadora)

Trabalharam também com o livro Lucia já vou indo. Cada aluno havia levado um para
ler em casa. A professora me contou que já tinham feito uma prova oral sobre o livro, com
questões de compreensão do texto. Nesse dia, ela fez perguntas: quem leu? Quem leu mais de
uma vez? Quem entendeu? Quem gostou? Quem não gostou? Discutiu o que o livro ensina, que

fala da amizade, da pedra onde a lesminha tropeçou e caiu e discutiu o que são as pedras na
nossa vida. Depois, pediu a uma aluna para ler o que fala da pedra no livro.
Em maio, houve novamente a correção de um dever de casa sobre os dados de um livro
literário: título, autor, editora, tipo de narrador, personagem principal e, por fim, dar um final
diferente para a história.
De acordo com Chagas (2011, p. 121) ―[...] saber quem escreveu, quem ilustrou,
quando foi escrita, em que editora foi publicada, ajuda o leitor a contextualizar a obra em sua
totalidade‖.
Zilberman (2003) considera que as discussões sobre letramento instauraram uma
dissociação que faz com que a literatura permaneça inatingível às camadas populares. Hoje, os
alunos são alfabetizados e preparados para entender textos, se educa para ler, não para a
literatura, que se dilui no conceito vago de texto ou discurso. A autora defende o trabalho com
o livro literário em lugar de textos fragmentados, conforme demonstra o trecho abaixo:

Um projeto educacional destinado a preparar os indivíduos para o exercício
competente da cidadania não supõe, acredita-se, a exclusão. Se a leitura da
literatura deve contribuir para a efetivação dessa meta, ela suporá a
experiência total do produto - não o fragmento sacralizador do todo, mas a
totalidade dessacralizada, material e imediata do livro impresso.
(ZILBERMAN, 2003, p. 266)

Paiva e Rodrigues (2008) também ressaltam a importância da leitura no suporte
do livro:

A interação com o livro é necessária ao letramento literário, que envolve o
conhecimento das características materiais do objeto, aspectos paratextuais
que remetem à autoria, à editora, ao projeto gráfico que institui o diálogo entre
as imagens e o texto verbal, enfim, a uma série de aspectos passíves de serem
experimentados somente com o contato direto com o livro. (PAIVA E
RODRIGUES, 2008, p.110-111)

Pode-se concluir, então, de acordo com as autoras citadas, que o trabalho com o livro
literário é fundamental na formação de leitores, trazendo para a cena elementos constitutivos do
processo de leitura e compreensão que não são visíveis no trabalho com os textos xerocados ou
fragmentos de textos.

Na prática pesquisada, durante os poucos momentos de uso do livro de literatura, a
professora foca seu trabalho nos aspectos formais. Apesar de dizer aos alunos que a leitura nos
dá asas e nos faz voar na imaginação, prioriza a formação do aluno no que se refere aos
aspectos formais que constituem o texto literário, deixando pouco espaço para a leitura deleite.

3.2.3 O trabalho com a leitura mediado pelo livro didático
No dia 4 de abril, a professora começou a trabalhar com o livro didático Linguagens, de
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães.
Esclareceu que, como não havia livros para todos os alunos, teve que esperar que se
conseguissem mais volumes em outra escola, situação também encontrada por Macedo (2005)
na análise de uma prática de primeiro ciclo da Rede Municipal de Belo Horizonte. Primeiro,
explorou bem a capa. Leu a seção ―Caro aluno‖: cada um leu um parágrafo, e todos leram, em
coro, o último. Passou para o sumário, analisando o que seria tratado em cada capítulo.
Explicou que não ia seguir a ordem do livro. ―Podemos ir no final, voltar...‖.
Começou pelo capítulo 1, que traz o subtítulo de ―Contos Maravilhosos‖, com o conto
A menina dos fósforos, tradução e adaptação de Monteiro Lobato.

Cada aluno fez leitura silenciosa. Em seguida, a professora começou a leitura em voz
alta e pediu aos alunos que continuassem um de cada vez, determinando quem iria ler na
sequência.
Logo após a leitura, começou a fazer uma discussão oral sobre o texto, em que fazia
perguntas aos alunos, com relação aos aspectos formais e localização de informações no texto:
―Quando essa história aconteceu?‖, ―O que no texto nos diz isso?‖, ―Que tipo de narrador? É
observador ou personagem?‖, ―Leia prá mim um pedaço que comprove que é narrador
observador.‖. Pediu que enumerassem os parágrafos e passou para as atividades de
interpretação propostas pelo livro, pedindo que copiassem as perguntas e respondessem no
caderno.
Em seguida, explicou os ―boxes‖ e pediu a um aluno para ler: falam da obra de
Monteiro Lobato e de outros contos brasileiros e seus autores.
Aqui, uma fala da professora chama a atenção. Como os alunos estavam dispersos, ela
deu uma bronca: ―Ninguém aprende por milagre. Eu não quero monólogo, quero diálogo. O
livro sozinho não vai te ensinar, temos que perguntar, discordar, dar nossa opinião‖.
Dizer que temos que perguntar, discordar e dar nossa opinião reflete uma concepção de
ensino/aprendizagem não passiva, na qual os caminhos são orientados na interlocução com o
que nos é dito e com aquele que nos diz. Reflete uma visão da linguagem como interação,
leitura como construção de sentidos pelo leitor. Porém uma análise do trabalho realizado em
sala com os contos do livro didático evidencia uma contradição, quando se observa,
predominantemente, a preocupação de ensinar aspectos formais do texto como paragrafação,
pontuação e tipos de personagens. Como compreender essa contradição? Uma análise mais
cuidadosa nos leva ao entendimento de que, na verdade, não se trata de uma contradição, mas
de uma clareza evidente de que, apesar de a linguagem ser discurso da vida, forma de interação,
de constituição do ser humano, na sala de aula, é a língua como objeto de ensino que deve ser
trabalhada.
Novamente a ideia de que o sentido está no texto mesmo e que, para compreendê-lo,
basta compreender o dito, as marcas textuais. O texto é o que o autor traçou e chega ao leitor
pronto e acabado, não cabendo a este a co-participação na construção dos sentidos.
A observação desse evento nos permite concluir que há momentos em que o foco do
trabalho da professora são os aspectos formais do texto e há outros em que ela prioriza o
sentido.

No dia 23 de abril, a professora retomou o trabalho com uma fábula do livro didático,
que já haviam lido na aula anterior.

Pediu a uma aluna que lesse em voz alta e discutiu as características do gênero. Propôs
nova leitura, um aluno lendo a parte do lobo, outro a do cordeiro e outro a do narrador. Em
seguida, passou uma atividade para que fizessem no caderno, trabalhando com narrador
(observador ou personagem), numeração de parágrafos e tipos de frases (declarativa,
interrogativa e exclamativa).
Como a fábula não trazia a moral, pediu que escrevessem o ensinamento em casa.
No dia 28 de maio iniciaram o trabalho com outro conto do livro didático – As fadas.
A professora pediu que fizessem leitura silenciosa e, em seguida, fez uma rápida
discussão sobre o narrador (observador ou personagem?) e sobre as personagens.
Propôs nova leitura, cada aluno lendo a parte de um personagem.
Pediu para numerar os parágrafos e colocar legenda: M (mãe), C (caçula), V (irmã mais
velha), Mu (mulher) e Mo (moradores). Explica que, para pôr a legenda, ―acaba tendo que fazer
uma outra leitura‖.
Em seguida cada grupo leu e comentou um parágrafo, observando o assunto e quem
falava. A professora chamou a atenção também para a pontuação.
Trabalhou rapidamente com a questão do desenvolvimento dos textos. ―Por que

pararam as apresentações do parágrafo sete em diante?‖. Uma aluna responde: ―Porque tinha
que começar a história.‖. Há uma discussão: ―A história não começa não é na apresentação
não? É. Começa no ‗Era uma vez‘... apresentou e começa o diálogo. A história não fica só
parada.‖.
No dia 3 de junho, a pesquisadora estava ausente, mas a professora relatou que
trabalhou muito com a leitura do conto em grupo. Disse que é uma forma de perceberem a
entonação e as pontuações do texto e desenvolverem a fluência. ―‗Cê‘ vê como que a leitura tá
agarrada.‖.
No dia 4 de junho, trabalhou com a correção dos exercícios do livro didático sobre o
conto: a que público se destinam os contos maravilhosos, em que tempo e lugar aconteceram os
fatos neste conto e as características do texto narrativo: ―um fato causa um efeito que dá origem
a outro fato, e assim por diante; um fato gera outro.‖.
Um aluno de cada grupo lia as perguntas e outros liam o que tinham respondido.
A professora discutiu cada pergunta, cada palavra que pudessem não ter
compreendido, até chegar à resposta das perguntas. Então escreveu no quadro.
Na aula seguinte fez a correção dos exercícios de interpretação do conto, com uma
rápida revisão das características do texto narrativo.
Cada aluno leu uma pergunta, ela discutiu, explicou o significado de algumas palavras,
pediu que alguns lessem suas respostas e escreveu no quadro.
Após a descrição mais geral do trabalho com os textos literários durante todo o
semestre, passo à descrição e transcrição de trechos da aula do dia 28 de maio, que reflete, num
nível mais detalhado, a prática da professora no trabalho com esses textos, começando pela
leitura, as estratégias usadas para que os alunos compreendam, a importância dada às questões
formais, até chegar aos exercícios de interpretação, quando a professora supõe que os alunos
terão compreendido o texto.

3.3 Detalhamento de uma prática com um conto do Livro Didático

A turma estava dividida em três grupos, forma predominante de organização durante
toda a pesquisa.

Às 8h00, a professora corrigiu o ―Para casa‖, olhando cada caderno e anotando na
agenda de quem não tinha feito. É uma tarefa de interpretação de um conto do livro didático,
que foi passada no dia 26 de abril para os alunos que estavam na escola. Nesse dia, oito deles
tinham ido para uma excursão na Gruta de Maquiné9. No dia anterior, a professora tinha
passado, então, a tarefa para todos como dever de casa.
Enquanto corrigia os cadernos, a professora, como sempre, fazia algumas observações
para alguns alunos: ―Isso aqui você escreveu só para você ler, né?‖. Penso que se referia à letra.
Ficou brava com o tanto de alunos que não havia feito.
Anotou no quadro os pontos de cada grupo.
Às 8h30, ela pediu que deixassem só o livro em cima da carteira. Deu outra bronca
porque muitos não haviam trazido. Comentou que o livro de português foi o último que
começaram a usar porque não tinha para todos. Tiveram que esperar conseguir em outra escola
e, quando o recebem, alunos diziam que não queriam saber do livro. Mencionou o fato de ter
sido ganhado e, por isso, ser pouco valorizado.
Às 8h37, pediu que lessem o texto silenciosamente.
Observou a postura, mandou encostar na parte de trás da cadeira.
Foi à outra sala pegar alguns livros emprestados, mas não conseguiu. Pediu a uma aluna
que fosse à biblioteca tentar. Como não conseguiu, disse que os que estivessem sem livro
teriam que escrever um relatório de tudo que acontecesse na aula.
Começou a discussão sobre o texto (As Fadas – Charles Perrault) e foi anotando no
quadro:
Esse texto tem personagem narrador ou observador?
Quem são os personagens? Tem fala ou foi só citado?
(Anotações da professora no quadro, aula do dia 26/04)
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A partir deste ano, a PBH só permite a saída de alunos que possuem carteira de identidade, devido a
questões relacionadas ao de seguro de vida.

A turma fez nova leitura, cada um lendo um personagem. Foi muito difícil identificar
quem era quem na hora da leitura.
Ao final, a professora comentou que não houve fala do príncipe, que ele só foi citado
pelo narrador e, portanto, não seria um personagem.
Às 9h10, pediu para numerar os parágrafos e colocar a legenda: M (mãe), V (velha), C
(caçula), Mu (mulher), Mo (moradores).
Comentou que, para pôr a legenda, ―acaba tendo que se fazer uma outra leitura‖.
A professora foi ajudando individualmente os alunos.
A partir das 9h25, quem terminava ia ajudando os colegas do grupo que ainda não
tinham identificado os 34 parágrafos do texto.
Às 9h30, interromperam a atividade para merendar, retornando às 9h55.
Cada grupo lia em coro e comentava de qual personagem era a fala.
A professora chamava a atenção também com relação a outros aspectos, como a
pontuação.
A Guarda Municipal interrompe, dizendo que estava fazendo vistoria técnica e pede
para checar a estrutura da sala.
A professora continuou:
Professora: ―Por que, do parágrafo sete em diante, pararam as apresentações?‖
Aluna: ―Porque tinha que começar a história.‖

Há uma discussão a respeito desse aspecto do texto:
Professora: ―A história não começa não é na apresentação, não? É. Começa no
―Era uma vez‖. Apresentou e começa o diálogo.‖
Aluna: ―A história não pode ficar parada.‖
Professora: ―Já viram vaca mastigando capim? Ela volta com ele pra boca,
mastiga de novo, vai mastigando até ele ficar fininho pra ir pro estômago. É
por isso que estamos trabalhando assim com esse texto. Quando formos para
as perguntas, vocês vão ver como está fácil.‖

A professora Carmem interrompe para discutir alguma coisa com Margô.
Às 10h36, encerra a aula: ―Paramos no parágrafo 10.‖.
A professora diz que os alunos entendem muito pouco do que leem. Os exercícios do
livro propõem sempre um trabalho de compreensão de narrador, de personagens e de

entendimento dos diálogos entre eles. E ela reforça: ―Prontinho, agora vamos mastigar e engolir
esse texto. Entender parágrafo, pontuação, tudo. Quais são os personagens?‖. Trabalha sempre
com as questões formais, como parágrafo, vírgula e outras pontuações. Trabalha com
marcações de tempo e espaço e com o significado das palavras, com o sentido das frases.
Avalia que tem de fazer um trabalho demorado para que eles se tornem leitores e entendam o
que leem. Diz que isso vai influenciar até na matemática, pois eles, muitas vezes, não
compreendem o que está sendo pedido.
A análise do trabalho da professora com os textos literários demonstra grande
preocupação em esmiuçar os aspectos formais dos textos para despertar a atenção dos alunos
para aspectos essenciais que, segundo ela, devem ser observados.
Concordamos com a necessidade de que os alunos do 6º ano saibam usar os
dicionários e de que sejam, portanto, colocados em situação de ensino como as planejadas pela
professora. Questionamos, no entanto, a ênfase dada por ela na possibilidade de compreensão
dos textos pela busca do significado das palavras em detrimento do foco na construção dos
sentidos pelo leitor.
Nesse sentido, seguem as próprias palavras da professora:
―Hoje eu já tenho muita gente que arrisca. Isso é bacana. Mesmo que seja de
uma maneira errada, mas a gente pega o errado e lança ali aquele que tá
errado, não, vamos colocar essa palavra de novo assim, né, essa palavra tal,
quando eu falo assim: ah, isso é assim, aí eles já começam a perceber. É tudo
muito dentro do contexto. Não tem jeito, né, Eleusa? Eu acho que a leitura,
‗cê‘ tem que trabalhar assim feito um polvo, cê tem que tentar cercar tudo
dentro da leitura. Eles não têm ainda essa visão que, por exemplo, lá no texto
narrativo, né, o que o narrador tá contando aqui, agora, logo depois vai
acontecer isso e agora vai entrar um diálogo. Tem gente que já consegue
perceber isso, tem gente que ainda não consegue perceber que isso aqui é o
narrador, isso aqui é um personagem, isso aqui é o outro. Quando cê dá um
texto que não tem nada a ver com o conto de fadas, é um outro tipo de gênero
eles não conseguem... a leitura fica muito solta. Eu queria só despertar neles
essa curiosidade de pegar um texto, mesmo que eu nunca tenha visto na minha
vida e através de pistas que aquele texto tem ali eu consigo descobrir muita
coisa, sabe? Então eu fico tentando é aguçar isso neles, peraí o que que eu
posso olhar nesse texto aqui que vai me falar que tipo de texto é esse, de onde
que esse texto foi extraído... é tentar cutucar esses meninos... porque, meu
Deus, tá difícil!‖ (Conversa informal gravada no dia 4/6/2013)

Nessa fala, a professora deixa clara a crença de que os aspectos formais, as pistas do
texto, o narrador e as personagens são garantias para um bom leitor. E que é preciso ensinar a

leitura. Mas, durante a pesquisa, principalmente no início do ano, pude observar alguns
momentos em que ela prioriza a leitura como construção de sentidos.
Segundo Walty (1995), a leitura se faz em diferentes modos e níveis: da leitura
funcional, que tem o propósito de buscar conhecimentos, à leitura crítica, que nos leva a
desvelar o texto, lendo as entrelinhas, revelando os não ditos. Em se tratando dos textos
literários, ela afirma que o texto não pode ser um espaço em branco a ser preenchido, mas que
ler é também preencher lacunas, estabelecer relações e fazer perguntas. Porém, na escola, a
leitura é, usualmente, um processo de dar respostas controladas a perguntas feitas e a leitura,
em vez de produção, se reduz à reprodução de sentidos dados (MACEDO, 2005; SOARES,
2013; GERALDI, 1995).
Na entrevista do dia 3 de agosto 2013, ela nos fala sobre sua concepção de leitura da
seguinte maneira:

―Ler é ele [o aluno] entender o que o autor quis passar, ou entender um
pedaço, ou não entender nada, ou formar uma opinião. Sei lá, mas acho que
ainda não dou conta disso, ou então tô ficando doida. De repente, bater nessa
tecla de entender as palavras não é o mais importante, mas acho que se eu
fizer isso eu vô tá ajudando ele a entender mais na frente. Prá mim um bom
leitor é aquele que consegue entender, captar mesmo a mensagem do texto que
leu.‖ (fala da professora em entrevista no dia 03/08/2013)

A professora reitera a convicção de que o trabalho de ―esmiuçar‖ o texto em suas
características formais é uma forma de formar futuros leitores e, portanto, a ideia, de que é
necessário ensinar os aspectos formais da língua. Demonstra clareza de que os conhecimentos
linguísticos e textuais precisam fazer parte da formação de leitores.
Matêncio (2003) analisa o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem pelos
sujeitos como um processo que se inicia nas interações familiares e em outras interações
sociais, num processo de socialização muito anterior à entrada na escola. As crianças
vivenciam eventos de letramento em que interagem com alguém que regula sua ação
interpretativa/compreensiva, na interação mediada pela escrita. Assim, começam a construir
sua competência comunicativa, sua competência para agir em diferentes situações e chegam à
escola com muitas hipóteses acerca da linguagem. Mas é na escola que elas deverão ser levadas
a refletir sobre suas hipóteses e a construir novos conhecimentos sobre a linguagem. O papel da
escola é propiciar o processo de desenvolvimento e aquisição da linguagem pelo aluno, com
procedimentos de ensino sistemáticos.

A autora traz a noção de competência comunicativa, do ponto de vista dos estudos
lingüísticos, como a ―capacidade de interagir em diferentes situações de interação e, portanto,
de produzir/receber textos‖ (MATENCIO, 2003, p.6). Essa capacidade engloba pelo menos três
grandes sistemas de conhecimento:

· conhecimentos lingüísticos: saberes acerca das regras de funcionamento da
língua, no nível fonológico, morfológico, sintático e semântico;
· textuais-pragmáticos: saberes relativos aos gêneros e tipos textuais, tanto em
relação à sua configuração usual quanto a seu funcionamento em diferentes
instituições e situações de interação, bem como no que respeita a normas de uso
da língua nas práticas comunicativas das quais emergem os textos;
· conhecimentos referenciais: em outras palavras, saberes sobre o mundo.

Nesse sentido, trazemos a seguir o último tópico de análise dos eventos de letramento
observados em nossa investigação.

3.4 O trabalho com a produção de textos
Para introduzir esse tópico consideramos pertinente deixar claro a conceitualização de
produção textual que assumimos nesse trabalho, baseada em Viera e Val (2005), que trazem a
origem da palavra, para discutir a concepção de texto:
A palavra texto tem a mesma origem que a palavra tecido. Podemos, então,
criar a metáfora de que produzir um texto é justamente tecer e entremear
certos fios, com o objetivo de produzir um tecido. Assim, o tecelão seleciona
os tipos de fio que deseja utilizar, suas cores, sua espessura e define a forma
como irá entrelaçá-los. O resultado final, ou seja, o tecido final, vai depender
das opções feitas pelo tecelão. (VIEIRA E VAL, 2005, p.26, grifos no
original)

Durante a pesquisa, a professora trabalhou muito mais com a leitura do que com a
escrita de textos. Esta aconteceu praticamente todos os dias, mas apenas na forma de respostas
a perguntas sobre os textos ou em atividades de análise de conceitos formais e pontuação.
Durante todo o semestre, foram feitas seis produções textuais. A primeira foi o texto
dos combinados, praticamente feito pela professora e copiado pelos alunos. Depois, foi o texto

coletivo, Alfabeto do cachorro, baseado no poema de José Paulo Paes, ―Dicionário‖, que foi
trabalhado, principalmente, com o objetivo de relembrar a ordem alfabética, necessária ao uso
do dicionário. Em seguida, cada aluno inventou o seu ―Alfabeto‖.

Este texto foi lido pelos alunos na sala e a professora fez os comentários e adequações
necessárias, mandando melhorar o que fosse necessário. A prática pedagógica da professora
com relação à produção de textos será objeto de análise mais detalhada adiante.
Em maio, produziram um texto de avaliação do trabalho em grupo, que também foi lido
em sala e comentado pela professora. Produziram também um final para a história de terror
contada pelo bibliotecário, no gênero narrativo. Esse texto tinha o propósito de ter como leitor

o bibliotecário que contou a história. Os alunos sugeriram ainda que os textos fossem colocados
na Feira de Cultura, no segundo semestre. Foi o único texto em que as condições de produção
estavam mais definidas: sabiam o que escrever, para quem, para que e onde o texto iria circular.
A professora escreveu no quadro o título da história, tirada de um site da internet pelo
bibliotecário, e os três primeiros parágrafos para que os alunos continuassem a história.

Durante a leitura para os colegas, houve algumas falas que dizem da concepção de texto
e da valorização da escrita pela professora: ―‗Cês‘ repararam que todo mundo engasga um
pouco na leitura? É terror! Tá vendo? Escrever é bom porque transmite emoção.‖. Um aluno
completa: ―É legal porque quando ‗cê‘ escreve ou tá ouvindo, ‗cê‘ fica tenso e se coloca no
lugar de quem tá na história.‖.
E a professora continua seu comentário:
―Primeira coisa que eu olho é sua criatividade, como que ‗cê‘ organizou suas
ideias. Quando a gente começa a escrever, aí vêm mais e mais idéias. ‗Cê‘ tá
vivendo aquele personagem, e é tão bom imaginar que, às vezes, não dá conta
nem de escrever tudo. Se escrever fosse ruim a nossa biblioteca não seria tão
grande. Quantos livros cês acham que tem lá na nossa biblioteca. Vamos
perguntar pro Alexandre. Primeiro eu olho a criatividade, depois vamos
organizar melhor as ideias.‖ (Anotações do caderno de campo, aula do dia
22/03)

Em maio, ao que tudo indica, em decorrência da comemoração do dia das mães, foi
feita uma produção que parece ter sido uma tentativa de poema, pois a professora sugeriu que
tentassem fazer rimas. O trabalho com datas comemorativas faz parte da cultura escolar. Os
alunos não sabiam o propósito daquele texto, e quando, ao final, a professora disse que iam
entregar para as mães, muitos não concordaram. Foi uma produção sem função social clara e
sem as condições de produção discutidas. A professora começou a aula conferindo os pontos
dos cartazes no mural e entregando ―prêmios de merecimento‖ (apontadores, canetinhas...) a
quem havia feito as atividades e se comportado bem no mês anterior. Em seguida, disse que
não iria continuar a atividade do dia anterior, pois queria propor ―um texto rápido‖: ―Pensa
numa situação que cê sentiu raiva de sua mãe‖. Houve uma breve discussão em que os alunos,
quase sempre os mesmos ―falantes‖ da turma, contaram as situações em que sentiram raiva de
suas mães.
Este texto teria um leitor que não seria a professora, embora esse detalhe só tenha sido
mencionado depois da produção. Apesar de tudo isso, a professora pontua questões importantes
como a releitura e a reescrita.
Ao final, quem quis entregou para a mãe, e o trabalho foi dado como encerrado após a
reescrita em sala, quando presenciei uma discussão interessante sobre a repetição de palavras
nos textos e o uso do dicionário para encontrar outras que pudessem substituí-las.

A professora ponderou que mãe é ser humano e que também comete erros e propôs a
escrita de um texto coletivo: ―Vamos tentar escrever usando rimas. Se não conseguir rimar, não
tem problema‖. Em seguida, escreveu no quadro as falas dos alunos:

Erro de mãe
Acerto de mãe
Bater injustamente.
Deixar o filho fazer o que quer.
Puxar saco de alguns irmãos.
Tomar sorvete e picolé na hora que quiser.
Xingar a gente.
Dormir na casa do colega.
Faltar na reunião.
Acordar e não arrumar a cama.
(Anotações da professora no quadro, aula em maio de 2013)

Ao usar a palavra ―xingar‖, perguntou se seria com x ou ch. Como não houve consenso,
distribuiu alguns dicionários nos grupos para ver quem achava primeiro. Observamos que, na
prática dessa professora, o dicionário é o único gênero com uma função social semelhante ao
uso fora da escola.
Após a escrita, fizeram a leitura do texto, todos juntos, e a professora propôs que cada
um produzisse o seu, enquanto ela orientava individualmente. Quem terminava, lia para os
colegas. Ao ler, uma aluna percebeu que tinha repetido muito a palavra ―deixar‖, e então a
professora sugeriu que ela usasse o dicionário, discutiu coletivamente outras possibilidades e as
escreveu no quadro para acesso de todos. Em sua visão, conforme nos relatou, ―Escrever não é
fácil, principalmente quando eu propus rima. Escrever é isso, é ensaiar e errar, ensaiar e errar,
ensaiar e acertar‖.
Na aula seguinte, ―passaram a limpo‖. A professora disse que, no primeiro momento,
ela observa a criatividade, mas depois é preciso observar se há repetições ou palavras erradas:
―É preciso passar a ideia que ‗tá‘ fervilhando na minha cabeça, mas numa segunda leitura tenho
que observar as repetições, se não tem palavras erradas e se não tem marcas de fala. É através
da escrita que a gente vai comunicar nossa ideia, nosso pensamento, a gente escreve pra alguém
ler.‖
Por duas vezes, observei a professora dizendo aos alunos que, nas produções, ela dá
mais importância à criatividade.
Em uma conversa que tivemos no dia 6 de junho, ela disse: ―Pois é, eu tenho que
incentivar a criatividade porque se eu ficar só corrigindo o que está errado, já pensou? Eles não
vão escrever mais nada. Mas também tenho que ensinar a escrever melhor, com menos erros‖.

Essa fala parece demonstrar sua crença numa concepção de texto como propósito
comunicativo, como interlocução, onde a criatividade e a organização das ideias têm grande
importância, porém sem negar a necessidade de ensinar as competências linguísticas
necessárias para que um bom texto cumpra esses objetivos.
Enfatiza sempre a importância de se escrever com boa letra, visto que se escreve para
alguém ler, demonstrando preocupação com as condições de produção, que discutiremos à luz
das ideias de Geraldi.
Esses textos, como todos os outros, serviram para a avaliação das capacidades de
produção textual dos alunos, mas puderam ser lidos para os colegas. E eles assumiram o
trabalho de autoria e foram capazes de produzir textos-discursos, nos quais se desvelavam seus
desejos de adolescentes, escolhendo e entremeando os fios de seu tecido, seus interesses
enquanto sujeitos de um contexto sócio-histórico, que contavam de algo vivenciado no
cotidiano e na formação de suas identidades.
Tomando a produção de textos como uma enunciação, diria que a palavra foi dada a
eles, como sujeitos numa relação interlocutiva, onde predominavam dizeres e não verdades.

Geraldi (1997) discute que na escola os textos, em vez de serem produtos de um
trabalho discursivo, são, incoerentemente, apenas exercícios para que o aluno mostre que sabe
escrever e aponta cinco condições necessárias á produção de textos, numa perspectiva
discursiva:

- que se tenha o que dizer.
- que se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer.
- que se tenha para quem dizer o que se tem a dizer.
- que o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para
quem diz.
- que se escolham as estratégias para realizar todas essas condições.

Segundo o autor, a análise dos textos escritos para a escola revela poucos discursos, no
sentido de que, para cada uma das condições apontadas acima, se constroem ―[...] respostas
diferentes daquelas que se constroem quando a fala (e o discurso) é para valer‖ (GERALDI,
1997, p. 137).
Pode-se considerar, usando as palavras de Geraldi, que, na produção desse texto, o
discurso era para valer, visto que o tema trazia uma vivência muito significativa, que é a
relação dos sujeitos adolescentes com a mãe. Portanto, havia o que dizer, havia uma razão para
se dizer e havia para quem dizer. Os alunos queriam falar de suas experiências e partilhar essas
vivências com os colegas e a professora. O discurso se constituiu tanto oralmente como no
texto escrito que produziram.
Além disso, é preciso enfatizar o trabalho feito com relação às competências
linguísticas e textuais, não se esquecendo de que o principal objetivo da escola é ensinar, e que
não há como não pedagogizar, não escolarizar os conhecimentos. Mas não se pode desvinculálos da vida dos alunos.
Retomo uma frase da professora que muito me chamou a atenção: ―Escrever é isso, é
ensaiar e errar, ensaiar e errar, ensaiar e acertar‖.
Encerramos com essa frase, pela mensagem que ela comporta: é preciso ensinar a ler e
escrever, escrita é trabalho, é construção, mas é possível acertar, é possível e é preciso formar
alunos leitores e produtores de texto!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação se inscreve na perspectiva dos Novos Estudos sobre Letramento,
considerando que as práticas de uso da língua escrita não são autônomas e mantêm estreita
relação com o contexto sociocultural em que estão inseridas.
Nessa perspectiva, o objetivo da pesquisa era compreender o trabalho feito com a língua
escrita naquela sala de aula, por aquela professora.
Essa investigação foi motivada por perguntas como: de que forma a professora planeja
sua aula? Como escolhe o material a ser trabalhado? Que textos circulam e que sentido é dado a
eles na sala de aula? O trabalho com os textos escritos se relaciona com as necessidades,
valores e práticas sociais dos sujeitos envolvidos?
Consideramos que esse trabalho apontou importantes pontos de reflexão sobre as
práticas dos professores com relação ao ensino da língua escrita, com destaque para a interface
observada entre o ensino da língua e a literatura. Ao investigar os eventos de letramento
ocorridos, observamos que os textos literários estavam sempre presentes na prática dessa
professora, mediando o processo de ensino e as interações e, ao mesmo tempo, sendo o próprio
objeto de conhecimento a ser trabalhado. A partir daí, tornou-se necessária a discussão da
escolarização da literatura.
Trabalhamos com o conceito de escolarização discutido por Soares, sem focar, no
entanto, a polarização do que é adequado ou inadequado. Consideramos que não há como não
escolarizar os textos que entram na sala de aula e mostramos como a professora pesquisada
desenvolve o trabalho com os textos literários.
Em vários momentos ela falou da importância da literatura, do prazer de ler e do
trabalho para a formação de leitores. Porém, em sua prática observamos que os textos literários
estão presentes como pretexto para ensinar a língua, não sendo trabalhados em sua dimensão
literária. Nos poucos momentos em que os livros de literatura estiveram presentes na sala de
aula a professora priorizou o trabalho com os aspectos formais em detrimento dos aspectos
literários das obras. Observamos também uma concepção de leitura e compreensão de textos
que se baseia na crença de que o ensino dos aspectos formais da língua leva o aluno às
competências leitoras. Concordamos que é necessário ensinar esses aspectos, mas entendemos
que, por si só, eles não formam bons leitores. É preciso avançar o trabalho para a construção

dos sentidos do texto pelos sujeitos, numa perspectiva de que tal sentido não é dado pelo autor,
mas é construído na relação autor-leitor.
Pode-se concluir, a partir das observações, que a professora está muito preocupada com
a formação de competências para a compreensão dos textos lidos, mas acredita que ela se dá
pelo trabalho com os aspectos formais do texto. Sua prática é coerente com sua concepção e é
essa cultura da língua escrita, essa forma de pensar que orienta a sua ação no ensino da língua.
Acredita e mostra o tempo todo para os alunos que o trabalho com a língua escrita é muito
difícil, que ler e escrever é muito difícil, e então, para ensinar tem que repetir, ―mastigar‖,
esmiuçar. Apenas uma vez ela fala da produção de textos relacionada à emoção. Portanto, a
análise dos dados dessa prática nos permite ver como o trabalho que a professora desenvolve
tem a ver com sua visão do que é a leitura e a escrita. Essa visão vem da cultura escolar, do
fazer profissional com a língua escrita, é uma visão docente, de quem ensina a leitura e não de
quem lê.
Ensinar a língua escrita num contexto onde as crianças têm pouca inserção em práticas
letradas talvez fortaleça essa crença na dificuldade e esse foco no ensino dos aspectos formais e
na repetição. É a visão do aluno que tem dificuldade e, portanto, é difícil ensiná-lo. A leitura é
difícil porque ensinar é difícil e, por isso, tem que ―mastigar‖. A professora desenvolve seu
trabalho apenas no nível dois, de acordo com Walty (1995): os alunos não roubam, apenas
colhem os sentidos do texto, de acordo com os sinais que lá estão. Ainda assim, é preciso
enfatizar, os textos literários estão presentes em sua prática pedagógica, numa forma de
enfrentamento da cultura escolar consolidada.
A análise dessa prática nos coloca algumas questões: podemos considerar essa visão de
ensino como uma cultura letrada no contexto escolar? Será que essa cultura do ensino vai mais
distanciar que aproximar os alunos da escrita e da leitura? Como se pode gostar de ler e
escrever, ouvindo sempre de quem ensina que é uma tarefa muito difícil? Se o foco da
professora é o ensino e não o uso da língua, em que momento ela aproximou os alunos da
literatura?
Consideramos que o uso do termo letramento na área do ensino é diferente de seu uso
numa perspectiva de análise da cultura letrada. Como foi discutido, em se tratando de situações
de ensino e aprendizagem, o termo letramento se refere ao trabalho pedagógico que objetiva
promover e desenvolver nos alunos habilidades e estratégias de compreensão e produção de
textos, o domínio de determinadas práticas letradas que permitem a participação em práticas de

leitura e escrita. Portanto, a língua escrita, ao mesmo tempo em que é instrumento, ao mesmo
tempo em que é mediadora no processo de ensino-aprendizagem, é o próprio objeto de
conhecimento e de ensino. Essa é uma das questões colocadas aos pesquisadores do ensino da
língua e que ainda é pouco investigada: a língua escrita é, concomitantemente, objeto de
investigação e mediadora do processo ensino-aprendizagem. Esperamos que este trabalho seja
um passo para futuras investigações sobre o uso do texto literário em sala de aula, como
mediador do processo ensino-aprendizagem, dessa interface entre o texto literário e o ensino da
língua.
Embora haja uma corrente hegemônica na defesa de que a literatura não se
preste a nenhum pretexto para ensinar a língua, estamos aqui mostrando o que vimos na sala da
aula e defendendo com Soares (2011; 2013) que não há como ter escola sem escolarizar, que
não há como evitar que a literatura, ao entrar no campo pedagógico, ao se tornar um ―saber
escolar‖, seja escolarizada. A leitura na escola tem seus objetivos e características próprias e é,
essencialmente, diferente da leitura fora dela. A escola escolariza, didatiza, pedagogiza a
literatura, se apropria dela para atender seus próprios fins. Faz dela uma literatura escolarizada.
A pesquisadora ressalta que esperar que a literatura se mantenha a mesma dentro e fora da
escola seria negligenciar a presença do discurso pedagógico e dos estudos literários produzidos
no campo científico, para o campo pedagógico. A literatura na escola estará sempre
escolarizada. Ao entrarem no campo pedagógico, os textos literários ficam subordinados aos
princípios e objetivos do discurso desse campo.
Assim, de acordo com as palavras da autora,
o que se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarização da literatura,
mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da literatura, que se
traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma
pedagogização ou uma didatização mal compreendidas que, ao transformar o
literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o. (SOARES, 2011, p.22,
grifo no original)

Embora nossa análise não tenha priorizado a discussão do que seja adequado ou
inadequado na prática da professora, vale citar Chagas (2011) que aponta que o resultado da
maioria das pesquisas sobre a escolarização da literatura conclui que a escola promove uma
escolarização inadequada dos textos literários.
Apesar do firme posicionamento de muitos autores contra a escolarização da literatura,
pode-se constatar que a discussão sobre o ensino da literatura e sobre a função do texto literário

na sala de aula tem trilhado novos caminhos no sentido de se reavaliar e avalizar seu uso
pedagógico sem, no entanto, desconsiderar a literatura como linguagem poética e como
possibilidade de formação humana.
Outro dado levantado e que é válido ressaltar se refere ao impacto do Avalia BH na
prática pedagógica observada. Essa avaliação foi foco de atenção da professora durante três
aulas, enquanto a pesquisa se desenvolvia, num trabalho de correção da avaliação diagnóstica
aplicada em fevereiro. Esse trabalho tinha uma proposta de continuação até que toda a
avaliação tivesse sido corrigida, explicada e refeita com os alunos. Em vários momentos da
pesquisa, foi clara a preocupação das professoras do 6º ano com os resultados das turmas no
Avalia BH de 2012 e com a necessidade de melhorar o rendimento na avaliação de 2013. Como
já foi apontado, o impacto das avaliações externas na prática pedagógica é um dado relevante e
merece ser discutido e pesquisado, porém esse não é foco desta investigação, tendo sido aqui
apenas apontado como dado observado na pesquisa.
Esperamos que nossas reflexões possam trazer avanços no trabalho de alfabetização e
letramento e que tenham contribuído para a compreensão dos processos de ensino e
aprendizagem da língua escrita. Tomando as palavras de Barral

[...]
pensar
uma
educação
transformadora
requer
um
redimensionamento das práticas de ensino-aprendizagem no cotidiano
do espaço escolar, desvelando as relações entre professores, alunos e
escola. É no espaço específico da escola que se pode pensar os valores
que a educação transforma ou perpetua. Nesse sentido, é preciso buscar
a origem sócio-cultural dos alunos, seus anseios profissionais, sua
compreensão do papel da escola, sua história escolar. Ao professor é
preciso clareza de objetivos, conhecimento dos processos didáticopedagógicos, criatividade, postura metodológica, domínio dos
conteúdos e ética. A escola deve ser pensada desde sua localização e
inserção na comunidade e sociedade, sua organização interna, sua
infraestrutura, enfim, as relações sociais dos atores que constroem e
reconstroem o processo de ensino-aprendizagem. Dito de outra forma,
se é no espaço escolar que se produz e reproduz o conhecimento é,
dialeticamente, nesse espaço que podem surgir as transformações no
processo ensino-aprendizagem. (BARRAL, 2005)

Que esta pesquisa seja um passo para se compreender melhor os processos de
escolarização e educação em nossa sociedade, em sua intrincada rede de valores, interesses,
culturas e relações de poder, possibilitando o alcance de uma educação transformadora.
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ANEXOS

ANEXO 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA

1. Por que você se tornou professora?
2. Você participa de cursos de formação?
3. Como são definidas as competências a serem trabalhadas?
4. Há algum documento que orienta o planejamento do trabalho?
5. Como você escolhe os textos que leva para a sala de aula?
6. Por que divide a turma em grupos? Quais são os critérios para a formação dos grupos?
7. Quando e como usa a caixa de leitura de sala?
8. Por que você considera importante ensinar a usar o dicionário?
9. Por que você considera importante ensinar, nos textos narrativos, a identificar as
personagens, o narrador e o tipo de narrador?
10. Para você, o que é ler?
11. O que você acha importante para se formar um bom leitor?

