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RESUMO

São poucos os estudos sobre ludicidade, saber sensível e suas relações na construção de um
aprendizado significativo relacionados aos jovens alunos estudantes do Ensino Médio. Diante
dessa lacuna, este trabalho investigou a presença ou ausência da ludicidade e do saber sensível
e seu impacto na construção de saberes significativos para os alunos nas aulas de Literatura do
Ensino Médio, em duas escolas públicas de um município de Minas Gerais. Neste intuito,
apresenta reflexões sobre a relação professor e aluno; corporeidade e ludicidade em uma
educação que valoriza o saber sensível, em consonância com a legislação educacional vigente,
em especial, com as diretrizes para o ensino da disciplina em Minas Gerais apresentadas no
CBC – Conteúdos Básicos Comuns de Língua Portuguesa, documento elaborado pela
Secretaria de Estado da Educação (SEE/MG). Além da revisão bibliográfica, com base em
Freire (1997; 2000), Maffesoli (1998), Duarte Júnior (2000), Pereira (2002; 2011), Luckesi
(2002), Jouve (2012), entre outros, foram formados grupos focais, de acordo com Gatti (2005)
e Barbour (2011), com alunos do 3º ano do Ensino Médio das escolas selecionadas. Tais
grupos objetivaram dar voz aos educandos de forma a se refletir, a partir de suas falas, se a
ludicidade, o sensível e/ou outras propostas que não preconizam a dicotomia corpo-mente
estão presentes nas aulas de Literatura dessas escolas e quais seus reflexos na formação desses
indivíduos, ao término dessa etapa da educação básica. Como resultado das análises da
pesquisa de cunho qualitativo, o material obtido a partir dos três grupos focais formados foi
categorizado e analisado a partir do aporte teórico adotado. Desse modo, foi possível perceber
que a ludicidade e o saber sensível são caminhos possíveis para a construção de um
aprendizado significativo nas aulas de Literatura do Ensino Médio, entretanto, essas vivências
ainda não são reconhecidas e/ou colocadas em prática em algumas escolas, apesar de todo
material teórico existente e das percepções e impressões dos alunos que, através de suas falas,
demonstraram o desejo e a necessidade de vivenciar esses aspectos do sensível durante sua
formação escolar.
Palavras-chave: Ludicidade. Saber Sensível. Aprendizagem significativa. Literatura no
Ensino Médio.
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ABSTRACT

There are not many researches about playfulness, sensitive knowledge and their relationships
in building a meaningful learning related to young students in high schools. Against this gap,
this study investigated the presence or absence of playfulness and sensitive knowledge and
their impact on building significant knowledge to students in high school literature classes at
two public schools cities of Minas Gerais. In this sense, it presents reflections on the teacherstudent relationship; corporeality and playfulness in an education that values the sensitive
knowledge, in line with current educational legislation, in particular with the guidelines for
the discipline of education in Minas Gerais CBC - Common Basic Contents of Portuguese
Language, a document prepared by the "Secretaria de Estado da Educação" (SEE / MG).
Apart from the ibliographic review, based on Freire (1997; 2000), Maffesoli (1998), Duarte
Junior (2000), Pereira (2002; 2011), Luckesi (2002), Jouve (2012), among others, were
formed focus groups , according to Gatti (2005) and Barbour (2011) with students of the 3rd
year of high school of the selected schools. These groups had the purpose to give a voice to
students in order to be reflected in their speeches, if the playfulness, the sensitive and / or
other proposals that advocate the mind-body dichotomy are present in Literature classes of
these schools and what their consequences the training of these individuals, at the end of this
stage of basic education. As a result of the analysis of qualitative research, the material
obtained from the three formed focus groups was categorized and analyzed based on the
adopted theoretical reference. In this way, it was revealed that the playfulness and the sensible
knowledge are possible routes to the construction of significant learning in high school
literature classes, however, these experiences are not recognized and / or put into practice in
some schools, although all theoretical material available and the perceptions and impressions
of students who, through their speeches, evince this desire and the lack of possibilities to
experience these aspects of the sensibility during their schooling.
Keywords: Playfulness. Sensitive Knowleadge. Significant Learning. High School Literature
Classes.
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PRIMEIRAS “ESTÓRIAS”

Me ensina a não andar com os pés no chão.
Para sempre é sempre por um triz [...]
Diz se é perigoso a gente ser feliz.
(Chico Buarque)

Era uma vez... o começo de uma travessia
Não sei ao certo quando descobri que queria ser professora de Língua Portuguesa e
Literatura... porém, ao mesmo tempo, sinto que nunca quis ser outra coisa. Não, preciso
acrescentar: já quis ser escritora e enviar um livro para a Biblioteca Nacional. Mais: também já
quis ser atriz (e certa vez, ainda criança, desejei ir embora de minha pequena cidade com um
circo mambembe).
É isso: ser professora de Literatura sempre foi unir esses projetos ―do que queria ser
quando crescesse‖. De um lado, poder esmiuçar textos e descobrir o que havia em suas
entrelinhas; do outro, viver cada aula como uma atriz que encena uma única vez a peça para a
qual muito se preparou. E mais: escrever a cada dia, por mais clichê que pareça, uma página de
minha história, além de participar do enredo de outras tantas.
Mas, por que trilhar esses caminhos?
Venho de uma família de leitores, gente que sempre valorizou a palavra falada e
escrita. Homens e mulheres que, cada um a seu modo, participaram da constituição do que sou.
Meus avós, contadores de histórias. Um, do riso fácil, das longas conversas no banco da
praça; o outro, do andar apressado, mas das histórias contadas calmamente nas noites de férias.
Meu pai: suas mãos firmes seguraram por muitos anos o volante de um caminhão, mas
sempre tiveram espaço para um jornal ou uma revista. Ele, talvez sem perceber, ensinou-me (e
ainda me ensina) que a leitura faz parte do dia a dia, não importa quão cansado você esteja.
Minha avó paterna escreve, declama poemas e gosta de descobrir o que se esconde
atrás das divertidas palavras-cruzadas. Minha avó materna, professora leiga na juventude, ainda
hoje vive às voltas de livros e leituras (e isso é, para ela, às vezes, mais urgente que os afazeres
domésticos).
Minhas tias, quase todas professoras. Suas histórias, angústias e conquistas sempre
foram divididas entre elas e, entre um assunto e outro, era difícil que o tema escola não voltasse
à pauta (como acontece sempre que educadores se reúnem...). O que aprendi com elas, de

14

maneira tão natural nessas longas conversas, permanece em mim e na continuação que dou a
essa ―família de professoras‖.
Minha mãe: educadora por vocação. Observando-a, aprendi o prazer da leitura e da
escrita (como é emocionante ler sobre sua infância... memórias registradas de forma tão
sensível). Aprendi sobre a responsabilidade, o cuidado e o amor que se deve ter com o aprender
e o ensinar na escola ou fora dela. Seu amor por educar, no sentido mais amplo e verdadeiro,
está presente em mim e em meus cinco irmãos... ela sempre foi educadora em tempo integral.
Meus irmãos, com eles vivi muitos, inesquecíveis e lúdicos natais à espera do Papai
Noel. Juntos aprendemos também a dividir e multiplicar: as brincadeiras, os brinquedos, os
livros que passavam de mãos em mãos...
Com meus primos, em meio a muitas brincadeiras e histórias lidas ou inventadas, dos
teatrinhos improvisados, dos livros lidos e emprestados, das muitas vezes que brincamos de
escolinha, cresci no mundo mágico de uma infância imensamente feliz.
Com todas essas experiências pulsando em mim, fui para a escola. Lá encontrei
professores (mulheres, em sua maioria) com os quais pude dividir momentos de aprendizagem e
descobertas. Tive a sorte de conviver com educadores excepcionais que deixaram boas marcas
em mim: o amor pela educação, o olhar atento para as individualidades dos aprendizes, a alegria
do ensinar. Guardo comigo, mesmo que às vezes de maneira inconsciente, um pouco de cada
um deles, inclusive de suas limitações (as quais todos nós possuímos).
Além dos livros que havia em minha casa, descobri que eles também poderiam ser
encontrados em outros lugares. Na biblioteca pública, passei tardes com os irmãos Grimm,
Condessa de Ségur, Maria José Dupré, José Mauro de Vasconcelos, Coleção Vagalume,
Gamynédes José, Érico Veríssimo... Lá também viajei pelo mundo mágico dos slides da
coleção Disquinho. Já na pequena banca de jornal da cidade, aprendi a amar a fugacidade das
crônicas e dos livros baratinhos que podia comprar com meu dinheiro... Pouco a pouco, esses
foram se tornando meus lugares preferidos... Os livros eram meus grandes companheiros.
Queria lê-los, entendê-los, tê-los... pois já os amava como a menina do conto da Clarice
Lispector.
Cresci e essa ―felicidade clandestina‖ me levou, então, até o curso de Letras na
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Diante de tantas opções, minha história
com a leitura apontava o caminho. Aprender a ler havia me dado a chave para um mundo no
qual eu queria sempre estar. Em meio às viagens diárias e às dificuldades que vivi nesse
período, ainda na graduação comecei a lecionar. A princípio, aulas de Literatura. A
insegurança (que vem junto a todo começo) aos poucos foi dando lugar ao sentimento que
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ainda me sustenta: ser educadora é o que eu queria (e quero) ser para sempre, como em todo
conto de fadas... Até mesmo meu ―príncipe encantado‖ soube disso: amar-me significava
ouvir-me contar, eufórica, histórias do que vivia com meus alunos e prestar atenção em cada
detalhe como se também os conhecesse... era esperar, pacientemente, a conversa que
acontecia quando reencontrava um deles e, depois do abraço para matar a saudade, ouvir o
relato de ―como estava a vida na faculdade‖... era participar de formaturas e tornar-se ―velho
conhecido‖ deles também... Meu ―príncipe‖ soube dividir nosso ―pequeno castelo‖ com meus
papéis, livros e sonhos escritos a giz...
Mesmo sentindo-me realizada sendo professora, nunca quis deixar de ser aluna.
Depois da especialização em ―Ensino de Leitura e Produção de Texto‖ que cursei na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sentia que era a hora de encarar um novo
desafio: a pós-graduação stricto senso: Mestrado em Educação.
Minha pesquisa no mestrado não poderia ir por outro caminho: literatura e ludicidade.
Será preciso justificar essa escolha? Talvez não saiba fazê-lo agora por escrito, mas posso
passar horas e horas contando momentos inesquecíveis que vivi nas aulas de Literatura.
Momentos em que senti meus alunos ali, cada um em sua inteireza, vivendo o prazer de
aprender, de descobrir, de discordar, de criar... Talvez possa contar do que ouvi deles nas aulas
finais do ensino médio, quando diziam que iriam sentir saudade desses dias em que podiam
viver sua autonomia e liberdade (mesmo que não utilizassem termos assim, tão acadêmicos)...
Ou ainda, possa dividir com vocês textos carinhosos recebidos deles, já universitários, falando
que o que aprenderam fez a diferença no ensino superior... alguns descobrindo que querem ser
professores... que sentem saudade... Não serão boas justificativas, sentidas ―em todos os
sentidos‖?
É por tudo isso que aqui estou... Ainda hoje, vivendo (e acreditando) no que Paulo
Freire definiu como ―a boniteza de um sonho‖. Tudo acontecendo por que existem aqueles a
quem carinhosamente chamo de ―meus‖ alunos (mesmo que já estejam formados e alguns já
dividam comigo a mesma sala dos professores). Por causa deles, a alegria de entrar em uma sala
de aula ou sair dela, descobrindo a vida que chama por nós lá fora, como fez aquele professor
do filme ―Sociedade dos poetas mortos‖... Carpe diem!
É certo que enfrento os mesmos problemas que os meus colegas de profissão: salas
superlotadas, defasagem salarial, limitações estruturais do espaço escolar, desinteresse por parte
de alguns alunos, a burocracia infértil dos muitos registros escolares e tantas outras dificuldades
que todos nós conhecemos. No entanto, não desanimo. Ali estão os ―meus‖ alunos! Por e para
eles, o meu convite costumeiro continua sendo feito:
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- Vamos?
E eles, quase sempre, indagam (afinal, mesmo conhecendo a resposta, entram no jogo):
- Para onde, Eliza, com ‗z‘?
Então, respondo (meio atriz, meio escritora, mas, essencialmente, educadora):
- Para o reino encantado da Literatura!
E, assim, mais uma vez, a ―arte das palavras‖ invade a sala de aula...
... e o amor por ela me traz até aqui, disposta a descobrir que ―ser tão‖ educadora é
desbravar as veredas da Educação.

Grande Educação: Veredas
Nesta pesquisa, pretendo investigar a presença ou ausência da ludicidade e do saber
sensível nas aulas de Literatura do Ensino Médio em duas escolas públicas de um município do
interior de Minas Gerais e sua influência na construção de saberes significativos para os alunos.
Como pesquiso sobre literatura, escolherei, para cada etapa desse estudo, um
personagem da literatura brasileira para nos acompanhar em nossas reflexões, mas Riobaldo
Tatarana, personagem da obra Grande Sertão: Veredas, estará conosco durante toda a
travessia deste trabalho. Em certa passagem da história roseana, ele reflete que

Uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com país de pessoas, de
carne e sangue, de mil-e-tantas misérias... Tanta gente – dá susto se saber –
e nenhum se sossega: todos nascendo, crescendo, se casando, querendo
colocação de emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo
chuva e negócios bons... (ROSA, 2007, p. 15).

Peço uma licença poética a Riobaldo, e afirmo que o que ele descreve é uma sala de
aula do ensino médio em uma das muitas escolas públicas brasileiras. Nelas, ―um país de
pessoas de carne e sangue‖, terminam um ciclo e preparam-se para adentrar outros sertões,
levando consigo uma infinidade de desejos, projetos e expectativas.
Entretanto, podemos nos indagar: será que durante todos esses anos eles tiveram
contato com uma educação integral? Com uma modalidade de ensino que valorize a razão
sensível e que possibilite, como nos apresenta Maffesoli (1998), transitar da abstração à
imaginação, ao sentimento? Um ensino que não reforce a dicotomia razão-emoção, mas, pelo
contrário, seja capaz de ver o indivíduo como um todo que vive e aprende em plenitude?
Provavelmente, a resposta para a maioria dessas perguntas será negativa, pois a escola
apresenta uma visão fragmentada não somente do aluno, mas também daquilo que se propõe a
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ensinar. Moreira (2012, p. 14) nos apresenta que

a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não
literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem
significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos
significados ou maior estabilidade significativa.

Se nos é natural realizar ligações entre os nossos conhecimentos e experiências, por
qual motivo, ainda hoje, o sistema escolar, na maioria das vezes, insiste em compartimentá-lo
em disciplinas condensadas em horários rígidos, com professores que dificilmente dialogam
entre si? Morin (2005, p. 01) nos diz que ―é certo que o ensino de uma disciplina isolada
atrofia a aptidão natural da mente a contextualizar os conhecimentos‖. Então, por que isso
continua acontecendo?
A escola parece ter se esquecido de que, em seu espaço, a vida continua fluindo,
―desassossegada‖, como deve ser. Casassus (2009, p. 199) reflete que a ―educação
intelectualiza a experiência em vez de incorporá-la‖, ou seja, esquece-se que corpo e mente
estão juntos, indissociáveis, constituindo o ser integral que vivencia experiências plenas na
escola. Ao invés disso, ―controla-se o tempo, a mente, o corpo e, certamente, tenta-se
controlar as emoções‖ de cada indivíduo (CASASSUS, 2009, p. 201). Morin (2005), também
nessa direção, afirma que a escola não ensina o autoconhecimento e sabemos que é preciso
conhecermo-nos mais, ouvir o saber que está em nosso corpo como rastros deixados pelas
nossas experiências, pelos caminhos por onde já andamos. Afinal, como afirma Larrosa
(2002), ―a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca‖.

Por uma educação do (e para) o sensível
Já disse Rosa (2006, p. 64), na voz de Riobaldo, que ―o real não está na saída nem na
chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia‖. Sabemos onde estamos e
vislumbramos uma chegada, mas por quais veredas iremos, então? Qual o (novo) papel do
professor e que caminhos ele pode seguir para colaborar para que seus alunos
verdadeiramente aprendam? Como construir uma escola do e para o sensível, que valorize a
ludicidade, a corporeidade e a amorosidade?
São grandes os sertões a serem desbravados. Comecemos falando das brincadeiras
infantis: elas também mudaram. O brincar estimula o pensamento reflexivo, proporciona
prazer e diversão à criança. Elas continuam (felizmente) brincando, mas há quanto tempo
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você não vê crianças brincando de ―escolinha‖? Se, há algum tempo, o sonho da maioria das
meninas era ser professora, isso já não acontece mais. A vivência no ambiente escolar,
inclusive, nos faz perceber que os próprios professores desestimulam aqueles que desejam
seguir o caminho da docência. Frases como ―Você é tão inteligente, porque não escolhe outra
profissão?‖ ou ―Você é jovem, escolha outro caminho. Se eu tivesse sua idade, jamais seria
professor!‖ são comuns, infelizmente.
Entretanto, quando vemos as estatísticas sobre os cursos com maior número de alunos
matriculados nos deparamos com as licenciaturas como destaque. Segundo dados do Censo da
Educação Superior (BRASIL, 2013c), o terceiro curso em número de matrículas é o de
Pedagogia. Porém, grande parte desses discentes não quer lecionar, mas apenas cursar o ensino
superior. Essa questão antagônica pode suscitar inúmeros debates, mas, sem dúvida, aponta para
a transformação pela qual passa a carreira docente. Gadotti (2003, p. 15) afirma que

Em sua essência, ser professor hoje, não é nem mais difícil nem mais fácil
do que era há algumas décadas atrás. É diferente. Diante da velocidade com
que a informação se desloca, envelhece e morre, diante de um mundo em
constante mudança, seu papel vem mudando, senão na essencial tarefa de
educar, pelo menos na tarefa de ensinar, de conduzir a aprendizagem e na
sua própria formação que se tornou permanentemente necessária.

Diante dessas mudanças, aquele que já optou por essa profissão e sente-se realizado
nela se vê diante de muitos desafios. Desinteresse e agressividade por parte de alguns alunos,
falta de reconhecimento, formação precária, ausência de formação continuada, problemas
estruturais da escola são apenas algumas variáveis dessa lista. Nesse cenário, resta ao
professor desanimar ou resignar-se? Cremos que não. É preciso fazer a sua parte, e como já
dissemos, buscar um caminho possível. Urge que busquemos uma educação que forme
sujeitos críticos, atuantes e reflexivos.
Caminhemos, então, por algumas veredas. Uma delas é a amorosidade. O Ministério
da Saúde a define como ―a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa
pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade, propiciando ir além do diálogo
baseado apenas em conhecimentos e argumentações logicamente organizadas‖ (BRASIL,
2013d). Se, para a saúde física e mental do indivíduo, nossa sociedade já assinala a
importância da amorosidade, o que dirá de sua presença na educação?
Freire (1997, p. 38) reflete que ―[...] é preciso juntar à humildade com que a
professora atua e se relaciona com seus alunos, uma outra qualidade, a amorosidade, sem a
qual seu trabalho perde o significado. E amorosidade não apenas aos alunos, mas ao próprio
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processo de ensinar‖. Não que defendamos a ideia de um professor abnegado, aquele
estereótipo de professor sofredor (tão retratado em filmes e novelas) que abandona tudo para
―salvar‖ seus alunos dos ―perigos do mundo.‖ Busca-se um professor que, consciente de seu
papel na sociedade, assuma-o com amor e responsabilidade. Freire (1997, p. 38) continua:

Devo confessar que, sem nenhuma cavilação, não acredito que, sem uma
espécie de ―amor armado‖, como diria o poeta Tiago de Melo, educadora e
educador possam sobre-viver às negatividades de seu que-fazer. Às injustiças,
ao descaso do poder público, expresso na sem-vergonhice dos salários, no
arbítrio com que professoras e não tias que se rebelam e participam de
manifestações de protesto através de seu sindicato, são punidas mas apesar
disso continuam entregues ao trabalho com seus alunos.

O professor que não ama o que faz, não é feliz e, provavelmente, fará outros
infelizes. Para Casassus (2009, p. 214), ―a aprendizagem ocorre como parte de uma relação
emocional entre professor e aluno‖. Isso é inegável, afinal, são dois seres humanos
complexos, dotados de razão e emoção dividindo espaço e expectativas. Por isso, diante de
tantas mazelas na educação,

É preciso não ter medo do carinho, não fechar-se à carência afetiva dos seres
interditados de estar sendo. Só os mal-amados e as mal-amadas entendem a
atividade docente como um que-fazer de insensíveis, de tal maneira cheios
de racionalismo que se esvaziam de vida e de sentimentos (FREIRE, 1997,
p. 38).

Esse dualismo cartesiano (corpo-mente) há muito vem sendo questionado. Por isso,
outras veredas possíveis para um aprendizado significativo são a vivência da corporeidade e
da ludicidade no contexto escolar.
Se acreditarmos, como afirma Monteiro (2004, p. 64), que ―o corpo é a própria
mente espalhada por esse mesmo corpo‖, não teremos dúvidas da importância da
corporeidade na educação, seja na educação infantil, nos ensinos fundamental, médio ou
superior. Importante frisar isso, já que, se a vivência da corporeidade não é experienciada
como deveria ser na educação infantil e no ensino fundamental, quando o aluno passa para o
ensino médio, por exemplo, a questão torna-se ainda mais delicada. Parece que, ao crescer e
sofrer com a cobrança do vestibular (ou do Enem e de todos os programas de acesso à
educação superior que o acompanham), o jovem passa a ser apenas mente, desassociada de
um corpo vivo. Deixa-se de lado a noção do todo presente na corporeidade (corpo, razão,
sensações, emoções e sentimentos) e passa-se a enxergar apenas cérebros programados para
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enfrentar uma maratona de dados e informações. Visão que vai de encontro à ideia de
corporeidade que agrega cognição, movimento e afetividade. Reafirma Monteiro (2004, p.
122): ―Temos o corpo e o corpo nos tem e nos faz. Não podemos entender o mundo de outra
forma senão por ele‖. Cassasus (2009, p. 47) também nos diz que ―é o corpo onde nossas
emoções se inscrevem‖, afinal, não deveríamos nos esquecer de que o nosso corpo é
essencialmente o corpo do sentir e nossa energia vital flui por ele através das emoções.
Caminhemos por mais uma vereda do caminho que nos levará a uma educação
sensível: a ludicidade. Deixando de lado a definição que liga o lúdico apenas ao jogo e à
brincadeira, Pereira (2002, p. 4) aponta como é complexo conceituar ludicidade: ―Falar em
ludicidade é falar em prazer, emoção, imaginação, criatividade, sensibilidade, vivência da
corporeidade‖. Luckesi (2002, p. 24) corrobora essa visão sobre o lúdico ao afirmar que
―comumente se pensa que uma atividade lúdica é uma atividade divertida. Poderá sê-la ou
não. O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a
quem a vivencia em seus atos‖.
Entretanto, a ludicidade depende da atitude lúdica de quem a propõe e a vivencia. A
postura do professor é responsável pela ludicidade, pois uma aula teórica, por exemplo, pode
ser lúdica desde que assim seja experienciada, uma vez que ―o ensino do lúdico é aquele em
que se inserem conteúdos, métodos criativos e o enlevo em se ensinar e, principalmente,
aprender‖ (MAHEU, 2007, p. 27).
Esse encantamento em aprender e ensinar perpassa, obviamente, pelo compromisso
ético e estético do professor. Conforme Pereira (2011) nos apresenta, expressões cotidianas
como ―acabou a brincadeira‖ ou ―isso não é brincadeira, é sério‖ reforçam a separação
capitalista entre o trabalho e a diversão, como se ambos não pudessem coexistir. Em se
tratando de educação, observa-se ainda que, por vezes, as brincadeiras são utilizadas como
―tapa-buraco‖ quando não se preparou a aula ou ―sobrou um tempo‖. Essas atitudes revelam
um desconhecimento por parte do educador do real (e importante) papel da ludicidade.
Frisamos também que é preciso estar aberto ao inesperado quando se vivencia a
ludicidade. O lúdico não é igual para todo mundo e o educador deve estar atento e ser sensível
a essas diferenças, valorizando a experiência singular de cada indivíduo no que se refere à
ludicidade. Pereira (2011, p. 63) afirma que ―só nos envolvemos realmente quando nos
colocamos por inteiro naquilo que fazemos [...] e é esta possibilidade de ser e estar inteiro que
a atividade lúdica propicia‖.
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Literatura em todos os sentidos
Riobaldo, mais uma vez, nos provoca: ―Quieto; muito quieto é que a gente chama o
amor: como em quieto as coisas chamam a gente‖ (ROSA, 2006, p. 464). Como ignorar o
chamado amoroso de quietude inquietante que a Literatura nos faz?
Com a obrigatoriedade da universalização do ensino médio nas escolas brasileiras,
novos desafios serão vivenciados pelos professores em suas práticas docentes. Em Minas
Gerais, o poder público já acena a preocupação com essa realidade e busca capacitar seus
profissionais da educação para enfrentar as particularidades desse novo Ensino Médio. Ao
professor de Língua Portuguesa, além das questões inerentes à sua disciplina, são lançados
outros desafios: como tornar significativo o aprendizado de Literatura Brasileira, fugindo da
didatização, e colaborar na formação de um leitor proficiente que perceba a literatura como
uma expressão artística? Diante dos currículos sobrecarregados das escolas atuais, é legítimo
reservar um tempo para estudar algo de natureza incerta e cuja função não está clara? Se sim,
como fazê-lo?
Como exposto anteriormente, acreditamos que a ludicidade seja uma vereda que
mereça ser conhecida. Porém, ela (e, por vezes, a amorosidade e a visão de totalidade do
indivíduo) ainda presente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, começa a ser deixada de
lado nos anos finais do Ensino Fundamental e parece desaparecer no ensino médio.
Nas aulas de Literatura, conforme explicita Martins (2006, p. 97),

O aluno deveria ser persuadido, motivado a gostar de ler, atraído pelo texto
literário, encarando a literatura como um jogo, nos termos de Isser (1999),
em que o autor dita as regras de funcionamento do jogo por meio da tessitura
textual e o leitor descobre e redescobre como jogar, negociando sentidos,
pistas, fazendo inferências, enfim, reconstruindo o jogo, antes dirigido pelo
autor.

Novamente, cabe-nos interrogar: como fazê-lo? Lançado em 2005, pela Secretaria de
Estado da Educação de Minas Gerais, o CBC (Conteúdos Básicos Comuns) busca nortear o
ensino nas escolas públicas do estado e orientá-las na definição, organização, abordagem
metodológica e avaliação dos conteúdos, respeitando suas especificidades e identidades.
O CBC de Língua Portuguesa está dividido em três eixos temáticos (Compreensão e
Produção de Textos; Linguagem e Língua; A Literatura Brasileira e outras Manifestações
Culturais), nos quais são especificadas as competências e habilidades as quais os alunos
precisam desenvolver durante os anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
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Em relação à Literatura Brasileira, para o ensino médio, espera-se, dentre outras
competências, que os alunos produzam textos a partir da leitura crítica e criativa de textos
literários e organizem ações coletivas de apresentação e discussão dos textos lidos ou ouvidos.
A proposta é interessante e consonante com aquilo que defendemos, pois percebe-se uma
preocupação com a dimensão estética e da necessidade da obra literária ser apreendida através
da experiência plena do indivíduo. Afinal, em uma visão cartesiana do ser humano, parecenos que a inutilidade da arte colabore para que ela seja vista como um conhecimento menos
importante. Segundo Jouve (2012, p. 115), ―esse conhecimento, que encontra sua fonte nas
artes, não é diferente daquele que alcançamos pelas vias cognitivas‖. Por isso, cabe lembrar
que ―a leitura da literatura é uma experiência significativa e gratificante para o leitor, pois
auxilia na ordenação de seu mundo e na busca de respostas para suas infinitas interrogações a
respeito de si mesmo, do outro e da realidade que o cerca‖ (BRITO, 2012, p. 94).
Diante disso, percebeu-se a necessidade de, nesta pesquisa, dar voz aos alunos para
que reflitam e discutam sobre as questões aqui expostas. Para tanto, foram realizados três
grupos focais em duas escolas públicas de um município no interior de Minas Gerais. Grupos
focais são pequenos agrupamentos de indivíduos com o objetivo de apontar ou identificar
suas percepções, dificuldades, sentimentos, sensações e ideias a respeito de um tema ou
avaliar questões motivadoras, pré-selecionadas pelo pesquisador para analisar como esses
indivíduos compreendem a realidade, constroem seus conhecimentos e vivenciam suas
experiências.
Gatti (2005, p. 14) pondera que

A técnica é muito útil quando se está interessado em compreender as
diferenças existentes em perspectivas, ideias, sentimentos, representações,
valores e comportamentos de grupos diferenciados de pessoas, bem como
compreender os fatores que os influenciam, as motivações que subsidiam as
opções, os porquês de determinados posicionamentos.

Desse modo, os grupos focais colaboram para que se possa ouvir os alunos e seus
posicionamentos em relação às questões aqui apresentadas. Ainda assim, há muito a se fazer.
No silêncio ensurdecedor das páginas do livro, é Riobaldo quem mais uma vez nos ensina:
para mim, o que vale é o que está por baixo ou por cima – o que parece
longe e está perto, ou o que está perto e parece longe. Conto ao senhor é o
que eu sei e o senhor não sabe; mas principal quero contar é o que eu não sei
se sei, e que pode ser que o senhor saiba (ROSA, 2006, p. 229).

23

É preciso ir adiante, por isso, tracemos nossa rota a fim de iniciarmos nossa longa
travessia por essas veredas.

Objetivos: Rota traçada

Apresentam-se assim algumas questões que norteiam a investigação proposta neste
trabalho: A ludicidade faz parte das aulas de Literatura do ensino médio mineiro? Seria a
ludicidade uma colaboradora para tornar mais significativo o aprendizado de Literatura no
ensino médio em Minas Gerais? Como os alunos do ensino médio vivenciam as aulas de
Literatura? Ações criativas acontecem nas aulas de Literatura do ensino médio das escolas de
Minas Gerais? De que maneira? O que ficam das aulas de Literatura para esses alunos ao
término dessa etapa de formação?
Diante disso, delimito como meu objetivo geral:
- Investigar a presença ou ausência da ludicidade nas aulas de Literatura do ensino
médio em duas escolas públicas de Minas Gerais e seu impacto na construção de saberes
significativos para esses alunos.
Meus objetivos específicos serão:
- Conceituar ludicidade e analisar a presença do lúdico em sala de aula,
especificamente no ensino médio;
- Analisar se a Proposta Curricular - CBC de Língua Portuguesa - serve como
referencial para a elaboração dos planejamentos das aulas de Literatura nessas escolas;
- Discutir, através da fala dos alunos, se a presença ou ausência de ludicidade
influencia no modo como esses sujeitos relacionam-se com o aprendizado de Literatura.

Divisão dos capítulos: um mapa para nos direcionar na travessia

Para registrar e analisar os resultados desse processo de pesquisa sobre a presença ou
ausência da ludicidade nas aulas de Literatura do ensino médio em duas escolas públicas de
Minas Gerais e se essa influencia na construção de saberes significativos para os alunos, este
trabalho será dividido em três capítulos.
O primeiro, mais conceitual, irá delinear questões referentes à razão e saber sensível,
afetividade e amorosidade na escola e ludicidade, buscando uma visão integral do indivíduo.
Nossa atenção voltar-se-á, no segundo capítulo, principalmente para o ensino de
Literatura no ensino médio. Nesse intuito, será apresentado um pequeno panorama do ensino
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médio no Brasil, especificamente de como ele vem se configurando nas escolas públicas de
Minas Gerais, através da implementação do CBC. Será realizada uma análise dessa proposta
curricular, principalmente no que tange ao ensino de Literatura, bem como de que maneira
esse conteúdo curricular é apresentado no livro didático adotado nas escolas cujos alunos
participarão desta pesquisa.
Finalizando, o terceiro capítulo apresentará os passos metodológicos que foram
seguidos e a análise dos dados levantados a partir da realização dos três grupos focais nas
duas escolas públicas pesquisadas, a fim de observar como os alunos concluintes do ensino
médio percebem as aulas de Literatura ao término dessa etapa escolar. Nessa análise, será
observado principalmente se há ou não a presença da ludicidade nas aulas de Literatura e qual
o impacto disso na construção de saberes significativos para esses alunos.
Por hora, ouçamos Riobaldo: ―O senhor vá lá, verá. Os lugares sempre estão aí em si,
para confirmar‖ (ROSA, 2006, p. 27). Comecemos, pois, nossa viagem.
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CAPÍTULO I
ITINERÁRIO DE SABERES: PRIMEIRAS COORDENADAS

Para conhecermos as coordenadas necessárias a essa nossa viagem, contaremos,
neste capítulo, com a companhia do personagem criado pelo autor Bartolomeu Campos de
Queirós em sua obra Ler, escrever e fazer conta de cabeça 1.
O Menino, narrador-personagem2 do livro, registra as lembranças sobre a sua infância,
especificamente no período em que ele vai para a escola. Entre os aprendizados formais
oferecidos por essa instituição e aqueles proporcionados a ele por sua infância de menino pobre
no interior de Minas Gerais, sua mãe adoece, misturando assim alegrias, descobertas e dores em
uma história contada com a poética e sensibilidade tão caras a Bartolomeu.
Se, antigamente, ir para a escola era a oportunidade para aprender ―a ler, escrever e
fazer conta de cabeça‖, como isso se configura hoje, em pleno século XXI? Quais caminhos
a educação, a escola, o professor e o aluno têm trilhado? Em qual direção?
O Menino nos diz que ―as palavras eram feitas de pedaços, e cabia à gente juntálos. No escuro, com linha escura e cautela, eu ia amarrando as letras, somando partes com
cuidado‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 15-16). Assim também vamos fazer neste trabalho:
―somando partes com cuidado‖, apresentaremos as concepções teóricas que permearão o
nosso estudo. Primeiramente, faremos uma reflexão sobre o espaço e a educação escolar,
com as possibilidades e os limites neles existentes. Em seguida, apresentaremos uma análise
sobre o professor e o aluno como sujeitos dos atos de ensinar e aprender. Serão
apresentadas, logo após, nossas reflexões sobre o saber sensível e a ludicidade como forma
de proporcionar ao educando uma aprendizagem significativa.

1.1 Concepções sobre Educação e Escola: além dos lugares-comuns de um lugar
comum

Cada um de nós traz, certamente, marcado em nossa memória, o que sentimos no
primeiro dia de aula. O Menino do livro Ler, escrever e fazer conta de cabeça (QUEIRÓS,
2012, p. 1), assim descreve o dele:
1

Livro agraciado com o Prêmio Hors-Concours FNLIJ (1996) e com o Prêmio Monteiro Lobato Brazilian Book
Magazine/FBN (1997).
2
Na obra de Queirós, o narrador-personagem não é nomeado. Para referir-se a ele neste trabalho, optaremos por
chamá-lo apenas de ―Menino‖.
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Um pesar estrangeiro andou atordoando meu pouco entendimento. Ir para a
escola era abandonar as brincadeiras sob a sombra antiga da mangueira; era
renunciar o debaixo da mesa resmungando mentiras com o silêncio; era não
mais vistoriar o atrás da casa buscando novas surpresas e outros convites.
Contrapondo-se a essas perdas, havia a vontade de desamarrar os nós, entrar
em acordo com o desconhecido, abrir o caderno limpo e batizar as folhas
com a sabedoria da professora, diminuir o tamanho do mistério, abrir portas
para receber novas lições, destramelar as janelas e espiar mais longe. Tudo
isso me encantava.

Para ele, a escola representava, mesmo antes de conhecê-la, o lugar da sabedoria.
Porém, para aprender era necessário abandonar as brincadeiras, renunciar ao inesperado do
cotidiano e encontrar, nos saberes da professora e suas lições, um novo modo de viver. Será
mesmo assim? Será que para adentrar no mundo do conhecimento formalizado pela escola é
preciso se afastar de tudo daquilo que já vivenciamos em nossa vida? Será que existe uma
vida dentro e uma fora da escola? E mais: será uma dessas mais ―viva‖ que a outra? Como
―desamarrar‖ esses nós (ou torná-los mais fortes): escola, educação escolar e espaço escolar?
As Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) registram a sua concepção sobre
esses termos esclarecendo que

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais.
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias (BRASIL,
2013a).

Nos dizeres da LDB, a educação acontece em muitos e variados momentos, inclusive
na instituição denominada escola. Ou seja, escola é o espaço no qual (mas não somente) a
educação, que abarca uma gama de conhecimentos formalizados ou não, acontece. De acordo
com Freire (2002), a educação é um processo de caráter humanizante, social, político,
histórico e cultural, ou seja, pleno.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs),

A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a
capacidade de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o
espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua
identidade, em meio a transformações corporais, afetivoemocionais,
socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e valorizando as
diferenças (BRASIL, 2013b, p. 17).
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O texto das DCNs apresenta-nos, além do direito de todos os brasileiros à Educação
Básica, já exposto na LDB, sua importância no desenvolvimento pleno do indivíduo. Para isso
registra, inclusive através de grifos, a importância em se respeitar e valorizar as diferenças na
educação, acenando para a necessidade de compreender as mudanças pelas quais o próprio
educando vivenciará durante essa etapa de escolaridade, que compreende o período que vai
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
Segundo Rui Canário (MOSÉ, 2013, p. 318), ―no sentido mais nobre do termo,
educação é um processo de conhecer e intervir no mundo‖, portanto, ela não pode estar
apartada do contexto em que acontece. Cabe-nos, portanto, indagar: como esse processo de
vivência plena e intervenção se dá na educação formal ofertada pela escola? Será isso possível
nessa educação que ainda hoje carrega em si ideias e teorias passadas e que por comodismo
(ou negligência) continuam presentes e que necessitam cada dia mais de uma devida (e
necessária) reflexão?
Morin (2002, p. 29) afirma que ―uma ideia ou teoria não deveria ser simplesmente
instrumentalizada, nem impor seu veredicto de modo autoritário; deveria ser relativizada e
domesticada. Uma teoria deve ajudar e orientar estratégias cognitivas que são dirigidas por
sujeitos humanos‖. Assim, há um reflexo das teorias educacionais, tão amplamente
divulgadas, em nossa ideia de escola e educação? Ou melhor, elas têm colaborado na
construção de uma escola que corresponde às expectativas dos cidadãos que vivem no século
XXI ou essas teorias não estão presentes na educação atual?
Comecemos pelas concepções sobre a escola. O Menino assim imaginava o ambiente
escolar:

Por definição minha, perseguindo respostas, eu desconfiava ser a escola um
lugar de muito respeito. Era preciso ter as unhas limpas e aparadas, cabelo
penteado, caderno caprichado dentro do embornal, uniforme lavado – calça
azul-marinho e camisa de fustão branco - e passado com ferro de brasa,
goma de polvilho rala na gola, para não arranhar o pescoço (QUEIRÓS,
2012, p. 1).

Estaria ele de todo equivocado? Ainda pensamos em uma escola cujos prédios, com
algumas exceções, assemelham-se aos conventos ou prisões com suas grades e corredores
separando as pessoas e dificultando a criação de vínculos? Escolas cujos pátios e espaços
livres estão desaparecendo e dando lugar a mais cimento e divisões? Parece-nos que sim. Uma
boa escola, idealizada pelo senso comum, é aquela com muitas salas (de informática, de
multimeios) além daquelas onde são ministradas as aulas. Espaço para a biblioteca, quadra,
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auditório e laboratórios também fazem parte dessa escola utópica. Entretanto, na maioria das
vezes, esse ambiente é quase sem vida: paredes nuas ou com trabalhos uniformizados através
de fotocópias e materiais sintéticos. Bibliotecas sendo usadas como depósitos de coisas sem
utilidade, laboratórios sucateados, computadores que não funcionam ou não podem ser
utilizados pelos alunos com autonomia... isso quando existem. Nesse imenso país, ainda há
lugares nos quais as escolas são improvisadas em outros espaços, mas na maioria das vezes,
obedecendo a todos os padrões pré-estabelecidos pelo sistema.
Se os prédios escolares estão assim, o que dizer sobre a educação que acontece
neles? Uma educação que ignora a totalidade do indivíduo e permanece dividindo as aulas em
períodos de cinquenta minutos, depois dos quais, é preciso se desconectar do que se estava
fazendo e iniciar um novo processo. Com raras exceções, ainda agrupam-se os alunos em
séries estanques, sem diálogo com o que aconteceu no ano anterior, em um processo que
ainda se assemelha à linha de montagem de uma fábrica, como pensado lá no início do século
XVIII. Cada professor é ―dono‖ de sua disciplina dentro da grade curricular, sendo ele
também um funcionário que recebe ordens e as executa objetivando metas e por vezes
premiações, sem espaço para a autonomia. Qual em uma indústria, em um quartel ou em uma
prisão, é preciso disciplina, obediência, cumprimento de rígidos horários e normas impostas
de maneira autoritária e quase nunca democrática. Conforme expõe Tardif (2014, p. 22),

A organização escolar foi idealizada a partir das organizações industriais
(tratamento de massa e em série, divisão extrema do trabalho,
especialização, etc.) e o ensino, como uma forma de trabalho técnico
susceptível de ser racionalizado por meio de abordagens técnico-industriais
típicas, como o behaviorismo clássico.

Muitas coisas já mudaram desde o século XVIII, quando essa forma de se pensar a
escola e a educação foi criada, mas é ainda essa a escola e a educação que desejamos em
pleno século XXI? Infelizmente, a resposta para a maioria dos questionamentos registrados
aqui será afirmativa, mas não pode ser definitiva. Freire (2000, p. 20) nos provoca à reflexão
ao afirmar que ―o discurso da impossibilidade de mudar o mundo é o discurso de quem, por
diferentes razões, aceitou a acomodação, inclusive para lucrar com ela.‖ Entretanto, aos olhos
da acomodação, a escola e a educação dão sinais de que tudo está em ordem: alunos
uniformizados, sentados em filas, um atrás do outro, em silêncio, ouvindo o professor e
realizando anotações daquilo que ele (ou o Estado) julga importante aprender. Esta discussão
não é nova. Teixeira (1989, p. 438) nos apresenta que

29

Regulares e sistemáticas são as formas arcaicas do ensino pela "exposição
oral" e "reprodução verbal" de conceitos e nomenclaturas, mais ou menos
digeridos por simples "compreensão", as quais dominam esmagadoramente a
escola primária, a escola média, sobretudo a secundária, e a maior parte das
escolas superiores. A atividade escolar consiste em "aulas", que os alunos
"ouvem", algumas vezes tomando notas, e nos "exames", em que se verifica
o que sabem, por meio de provas escritas e orais. Marcam-se alguns
"trabalhos" para casa e na casa se supõe que o aluno "estuda", - o que
corresponde a fixar de memória quanto lhe tenha sido oralmente ensinado
nas aulas. Esta pedagogia podia perfeitamente funcionar numa escola da
Idade Média. A sua filosofia do conhecimento é a de que o conhecimento é
um corpo de informações sistematizadas sobre as coisas, que se
aprendem, compreendendo-as e decorando-as para a reprodução nos exames.

Desse modo, de tempos em tempos, uma sirene impessoal avisa que é preciso
desligar-se do que se estava fazendo e começar algo novo, sem relação com aquilo que se
fazia até agora. Outro professor, outro conteúdo, mas a mesma reprodução simbólica daquilo
que alguém, em algum momento, decidiu ser importante, por isso deve ser ensinado: ―um dia
você vai precisar disso‖, garantem. Nesse momento, o aluno se vê em meio a um emaranhado
de informações desconexas, fios partidos que nada comunicam, que não iluminam. Vivenciam
o que Morin (2014) define como ―cegueira do conhecimento‖: fragmentos de saberes que não
se relacionam com o cotidiano e por isso nada apontam. Todavia, não sejamos ingênuos
diante desse fato. Não podemos ignorar que

A fragmentação do pensamento e do saber é o modo mais eficiente de
controle social, quer dizer, da submissão de pessoas a um modelo excludente
de sociedade. Sem a capacidade de relacionar a experiência particular com o
todo da vida, sem a capacidade de articular o todo da vida com um projeto
social mais amplo, sem a capacidade de relacionar esse projeto social com o
planeta e a vida, jovens e crianças terminam submetidos a processos e
engrenagens que os tornam tão pequenos e insignificantes que não se sentem
potentes para transformar aquilo que os oprime (MOSÉ, 2013, p. 52).

Consonante a isso, não podemos ignorar uma escola excludente e que não forma
cidadãos críticos e participativos da sociedade da qual fazem parte. É Freire (2000, p. 17)
quem mais uma vez nos provoca ao afirmar que uma educação progressista

jamais pode em casa ou na escola, em nome da ordem e da disciplina, castrar
a altivez do educando, sua capacidade de opor-se e impor-lhe um quietismo
negador do seu ser. É por isso que devo trabalhar a unidade entre meu
discurso, minha ação e a utopia que me move.

Diante do educando que deseja, como em Queirós (2012, p. 1), ―destramelar as
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janelas e espiar mais longe‖, cabe ao educador opor-se, veementemente, a esse sistema que
busca reforçar dicotomias e silenciar os sujeitos. A prática desse educador não pode se
desvincular da teoria a fim de que ele colabore com uma educação direcionada a seres
completos racional, afetiva e volitivamente, e que precisam ―ser reconhecidos na sua
legitimidade, querem ser escutados, necessitam ser respeitados, necessitam pertencer a uma
comunidade de pares, necessitam brincar, necessitam autonomia‖ (CASASSUS, 2009, p. 12).
Sabemos que, para isso,

A escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser reinventada:
priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos,
cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas,
culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as
formas de produção e de vida. A escola tem, diante de si, o desafio de sua
própria recriação, pois tudo que a ela se refere constitui-se como invenção:
os rituais escolares são invenções de um determinado contexto sociocultural
em movimento (BRASIL, 2013b, p. 16).

É por isso que a busca por uma educação que valorize uma razão sensível torna-se, a
cada dia, mais necessária e parte dessa reinvenção da escola. Sabemos que isso não
acontecerá naturalmente, afinal,

O desafio posto pela contemporaneidade à educação é o de garantir,
contextualizadamente, o direito humano universal e social inalienável à
educação. O direito universal não é passível de ser analisado isoladamente,
mas deve sê-lo em estreita relação com outros direitos, especialmente, dos
direitos civis e políticos e dos direitos de caráter subjetivo, sobre os quais
incide decisivamente. Compreender e realizar a educação, entendida
como um direito individual humano e coletivo, implica considerar o seu
poder de habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para
potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que este se
torne apto para viver e conviver em determinado ambiente, em sua
dimensão planetária. A educação é, pois, processo e prática que se
concretizam nas relações sociais que transcendem o espaço e o tempo
escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a demandam. Educação
consiste, portanto, no processo de socialização da cultura da vida, no qual se
constroem, se mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores
(BRASIL, 2013b, p. 16). (Grifos do autor).

Interessante observar que o poder público legitima uma educação integral, entretanto,
parece-nos que, com raras exceções, essa não é a realidade do contexto educacional brasileiro.
Como afirma Maffesoli (1996, p. 292), ―queira-se ou não, o sensível não é mais um fator
secundário na construção da realidade social‖ e é a partir do sensível que potencializaremos o
ser humano enquanto cidadão pleno. Por qual motivo esses saberes não estão sendo
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reconhecidos pelos professores? Sabemos que não basta que haja uma lei ou uma diretriz
sobre o tema, é preciso que essas vigorem e que realmente sirvam de plano direcionador para
os envolvidos na educação.
Parece-nos tão claro o caminho a seguir, inclusive já validado pelos poderes
públicos, por isso, incomoda-nos termos que lidar com uma cultura escolar que insiste em ser
antiemocional e a negar a constituição do educando como um ser em sua plenitude. Nesse
sentido, Moacir Gadotti analisa que

Tiraram a alma da escola, que é o saber pensar, e reduziram a uma máquina
de transmissão de conhecimentos, enquanto o fundamental da escola é
produzir relações humanas, é produzir vínculos para que sejamos melhores.
A escola tem esse papel (MOSÉ, 2013, p. 147).

Se a escola existe, ela não pode se afastar da realidade que a circunda, nem tampouco
acreditar que somente a educação formal que ela ratifica pode ser considerada, ignorando,
inclusive, as relações humanas. Como nos aponta Barreto (2002, p. 213),

precisamos compreender a educação numa dimensão para além do
imediatismo, da instrumentalidade. É fundamental e premente considerá-la
em toda a sua plenitude, buscando a formação do ser humano em sua
totalidade, incluindo as aprendizagens para além do conhecer, do viver
juntos, do fazer... precisamos, equinimimamente, saber, sentir e ser.

Todavia, como ―saber, sentir e ser‖ em uma educação cujo ambiente ignora e não
reconhece o ser humano como um organismo no qual razão e emoção estão presentes dentro
de um corpo, sem denotar juízo de valor entre essas três realidades?
Convivemos com uma educação baseada no corte entre o ser racional e o ser
emocional e que não enxerga o ser integral. É comum, por isso, ouvirmos expressões do tipo
―o que acontece com você fora da escola não interessa, aqui você vem para aprender‖ ou ainda
―eu sou profissional, quando entro na escola, deixo meus problemas lá fora‖, como se isso fosse
possível (ou desejável). Como se para ser profissional fosse preciso abandonar o que nos faz
humanos e esquecendo-nos de que ―a competência técnico-científica e o rigor de que o
professor não deve abrir mão no desenvolvimento do seu trabalho não são incompatíveis com a
amorosidade necessária às relações educativas‖ (OLIVEIRA, 2002, p. 7). Ou seja, para ser um
bom profissional não é preciso esfacelar-se entre o ser que vive fora da escola, com suas
limitações, conquistas e fracassos, e o professor que dá sua aula, aconteça o que acontecer com
ele, com seus alunos, na comunidade ou no mundo.
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Essa escola antiemocional mantém-se baseada no controle e fundamenta-se na
submissão e dominação e, por mais paradoxal que isso possa parecer, o faz por meio de
emoções como o medo, a vergonha, o sentimento de culpa ou a estigmatização, conforme nos
apresenta Casassus (2009, p. 202). Reconhecemos que, atualmente, ―vivemos imersos numa
cultura que diminui o valor das emoções e que, ao mesmo tempo em que nos mergulha em
emoções contraditórias, pede que as neguemos ou que as controlemos‖ (MATURANA;
VERDEN-ZOLLER, 2011, p. 238) e, diante disso, desejamos uma escola que, atenta ao
reconhecimento das emoções, organize-se de forma emocional, enxergando o ser humano
como pleno e completo. Cremos que

É vivendo, não importa se com deslizes, com incoerências, mas disposto a
superá-los, a humildade, a amorosidade, a coragem, a tolerância, a
competência, a capacidade de decidir, a segurança, a eticidade, a justiça, a
tensão entre paciência e impaciência, a parcimônia verbal, que contribuo para
criar, para forjar a escola feliz, a escola alegre. A escola que é aventura, que
marcha, que não tem medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A
escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que
se ama, se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida. E não a
escola que emudece e me emudece (FREIRE, 1997, p. 42).

Uma educação alegre que nos provoque à mudança, à expressão, ao movimento.
Uma educação que dialogue conosco, com nossos anseios, com nossa vida e de nossos
educandos. Uma educação do diálogo, não do monólogo alienante do professor que não ouve,
pois crê ser a sua a única verdade. Então, poeticamente, talvez alguns se recordem dessa
época como o Menino que dizia que ―a professora tinha a voz doce e lisa que passava a morar
dentro de nós‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 22). A voz dessa professora encontrou morada porque,
certamente, fez de si também casa das vozes dos educandos. Estar aberto à escuta atenta do
outro é uma necessidade daquele que ama e está inteiro no momento que se vive, e é um gesto
de consideração pelo outro, pelo que ele sente e quer dizer; isso denota cuidado, tempo,
desejo, dá trabalho e é tão possível.
Contudo, diante de uma educação por vezes tão preocupada com o que é descartável,
será que, ainda hoje, a voz dos educadores encontra morada dentro de seus educandos, ou
ambos estão de tal modo emudecidos pelo sistema, gerando nas escolas um grande silêncio
existencial? Cada uma dessas vozes busca constituir um discurso que vai além dos lugarescomuns desse lugar comum, ou vive ―presa em si mesma, trocando ideias com o não
divisível‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 34)?
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1.2 Professor: guia e companheiro de travessias

Miremos na figura do professor. Quem é o sujeito que assume esse papel social? Para
o Menino,

Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos
gostavam de aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um
pouco, fingia não saber e aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio
ficava mais vazio e o coração quase parado, esperando a vez de responder
―presente‖. Cada um se levantava, em ordem alfabética, e com voz alta,
clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia mais uma bolinha azul na
frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e
o pedaço do pai. Eu me sentia inteiro. Queria ter mais nome, para ela me
chamar mais tempo (QUEIRÓS, 2012, p. 18-19).

Ele quer aprender, ser reconhecido em sua individualidade e inteireza pela
professora. Quantos educandos também não se sentem assim nas salas de aulas espalhadas
pelo mundo? Porém, estará o professor preparado e disposto a tratar assim seu aluno?
Antes mesmo de falarmos em formação docente (algo de indiscutível importância), é
preciso contextualizarmos a situação do professor brasileiro. Há muito se discute sobre a
desvalorização dessa carreira e suas variáveis como baixos salários, falta de um plano de
carreira, indisciplina e falta de interesse dos alunos, ausência de políticas públicas de
valorização do espaço escolar, dentre outros problemas que podem ser listados. Diante disso,
não é de espantar que as licenciaturas não figurem nos cursos superiores mais desejados pelos
jovens brasileiros.
Entretanto, quando vemos as estatísticas sobre os cursos com maior número de
alunos matriculados nos deparamos com a área da educação como destaque quanto ao número
de matriculados e aqueles que realmente concluíram a graduação, conforme dados do censo
do Ensino Superior (MEC/ 2012). Essa questão antagônica pode suscitar inúmeros debates,
mas, sem dúvida, aponta para a transformação pela qual passa a carreira de docente. Para
Gadotti (2003, p. 15),

Se, de um lado, a transformação nas condições objetivas das nossas escolas
não depende apenas da nossa atuação como profissionais da educação, de
outro lado, creio que sem uma mudança na própria concepção da nossa
profissão ela não ocorrerá tão cedo. Enquanto não construirmos um novo
sentido para a nossa profissão, sentido esse que está ligado à própria função
da escola na sociedade aprendente, esse vazio, essa perplexidade, essa crise,
deverão continuar.
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Podemos nos indagar sobre de que novo sentido para a profissão docente Gadotti nos
fala. Qual o sentido de ser professor nos dias de hoje, diante de tudo o que vemos e sabemos
(às vezes apenas através do senso-comum) sobre a educação? O que faz com que um jovem,
então, decida ser professor?
Se um jovem optar pelo magistério, logo notará, agora não mais apenas com o olhar
de aluno que ele detinha até o momento, que a escola é um campo que oferece muitas
possibilidades de análise e reflexões e que essas não deveriam ser ignoradas. Como educador
(e sempre aprendiz) será capaz de perceber que, na sala de aula, muitas interações dialógicas
acontecem. Afinal, ―o docente raramente atua sozinho. Ele se encontra em interação com
outras pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um objeto,
sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida‖ (TARDIF, 2014, p. 49).
Este espaço social de interação, a sala de aula, não deve ser visto apenas como um
lugar onde se ensina e aprende-se. É, como já discutimos, essencialmente um lugar de relação
dialógica entre sujeitos que constitui o processo de ensino-aprendizagem que não pode ser
desvinculado do contexto sócio-histórico no qual estão inseridos e que

Em suas singularidades [...] em seus diferentes ciclos de desenvolvimento,
são ativos, social e culturalmente, porque aprendem e interagem; são
cidadãos de direito e deveres em construção; copartícipes do processo de
produção de cultura, ciência, esporte e arte, compartilhando saberes, ao
longo de seu desenvolvimento físico, cognitivo, socioafetivo, emocional,
tanto do ponto de vista ético, quanto político e estético, na sua relação com a
escola, com a família e com a sociedade em movimento. [...] Não há mais
como tratar: os estudantes como se fossem homogêneos, submissos, sem
voz; os pais e a comunidade escolar como objetos. Eles são sujeitos plenos
de possibilidades de diálogo, de interlocução e de intervenção.
Exige-se, portanto, da escola, a busca de um efetivo pacto em torno do
projeto educativo escolar, que considere os sujeitos-estudantes jovens,
crianças, adultos como parte ativa de seus processos de formação, sem
minimizar a importância da autoridade adulta (BRASIL, 2013b, p. 35).

Desse modo, a escola deve ser um espaço no qual a relação do eu com o outro se
realiza, com respeito à constituição das individualidades, já que cada um se constitui de modo
particular, a seu tempo e modo, sendo resultado da compreensão de cada um aos signos a que
são expostos, já que esses são plurivocais e plurissignificativos (GERALDI, 2013, p. 13).
Diante da consciência dessas individualidades, talvez caiba ao educador indagar-se:

O que é o aluno para mim? Objeto que observo e sobre o qual derrubo o
―meu saber‖ ou um sujeito com o qual compartilho experiências? Alguém a
quem não concedo o direito de se expressar, o direito de autoria? Ou quem
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sabe, apenas reconheço sua voz quando ela é um espelho da minha? Aceito o
seu discurso apenas quando reproduz o meu? O que acontece em minha sala
de aula? Ela é um espaço para monólogos ou o lugar onde muitas vozes
diferentes intercruzam? Que tipo de interações aí transcorrem? Falo para um
aluno abstrato ou ele existe para mim marcado pelo tempo e espaço em que
vive? Conheço o seu contexto, os seus valores culturais? O conteúdo das
disciplinas tem a ver com esse meio cultural, com a vida dos alunos? Minha
sala de aula é um espaço de vida ou apenas um espaço assepticamente
pedagógico? (FREITAS, 2013, p. 172).

Responder a essas questões, certamente, não é fácil. O ambiente escolar, como a
sociedade no geral, passou e continua passando por modificações. Não é possível (ou
desejável) que ainda existam aulas nas quais predomine o modelo no qual o professor esteja
em lugar de destaque, sendo aquele que detém todo o conhecimento, cabendo ao ―pobre‖
aluno apenas reproduzir, memorizar e copiar o que o ―mestre‖ apresentou como verdade
absoluta. O exercício do diálogo é fundamental, atentando-se para o fato de que, na
perspectiva de Bakhtin, o diálogo deve ser visto de maneira mais ampla, não reducionista.
Ao educador, vários desafios são impostos nesse sentido. Talvez uma reflexão
interna também o faça indagar que

Se não sou capaz de estabelecer a diferença entre uma norma, um fato, um
afeto, um papel social, uma opinião, uma emoção, etc., sou um perigo
público numa sala de aula, pois sou incapaz de compreender todas as
sutilizas das interações com os alunos em situações de ação contingentes
(TARDIF, 2014, p. 180).

Novamente, vemos a importância de o ser humano ser tratado em toda a sua
plenitude na sala de aula. É, por vezes, através do olhar do educador que o educando se
percebe como um indivíduo, afinal, não há ―docência sem discência‖. Vejamos como o
Menino continua a descrever sua professora:

O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada,
explicando os mistérios. [...] Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava
a letra, o raciocínio, o capricho, o aproveitamento do caderno. A gente era
educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota baixa não trazia tanta
tristeza (QUEIRÓS, 2012, p. 19).

Ao descrevê-la de modo idealizado, o personagem reflete como as atitudes da
professora faziam a diferença para os alunos. Diante da dificuldade do aluno em realizar
alguma tarefa, ela buscava valorizar algum outro aspecto positivo do educando. Não que
mentisse, apenas olhava com sensibilidade para aquele indivíduo que estava ali em sua
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totalidade, com suas qualidades e limitações. Ela proporcionava ao aluno um dialogar com a
vida em sua plenitude, colaborando na constituição de um sujeito completo, principalmente
por que se tem a consciência de que ―não há educação fora da relação entre o eu e o outro‖
(GERALDI, 2013, p. 15). Será essa também a atitude de muitos educadores ou não?
Bakhtin (1992, p. 278) afirma que

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em
minha consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe),
etc., e me é dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles.
Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a
palavra, a forma e o tom que servirão a formação original da representação
que terei de mim mesmo. [...]. Assim como o corpo se forma originalmente
dentro do seio (do corpo) materno, a consciência do homem desperta envolta
na consciência do outro.

Se a entonação da voz, como nos afirma Bakhtin (1992), é tão fundamental na
construção do que somos, não podemos acreditar em uma educação que valorize tanto os
opostos: ou o silêncio ou o grito. No ambiente da sala de aula, parece que o silêncio deve ser
constante, mas como exigi-lo durante um trabalho em grupo, por exemplo? Como oferecer
aos alunos uma atividade criativa, como criar um novo final para uma história, por exemplo, e
não esperar (ou melhor, desejar) que eles se manifestem favoráveis ou contrários aos
desfechos apresentados? Se o professor não estiver disposto a gerenciar uma turma
respondendo com vivacidade a essas propostas, certamente ele apelará para a alteração de voz
que em nada colaborará com o desenvolvimento da atividade. O professor precisa separar o
que é participação ―ruidosa‖ de indisciplina e colaborar para que os alunos também tomem
consciência disso. É claro que o silêncio também tem sua importância no aprendizado, mas
não é o único indício de que isso está de fato acontecendo.
Os indivíduos, retomando a ideia de Bakhtin anteriormente apresentada, se constituem
também a partir da maneira como dirigimos a palavra a ele. Grande parte dos professores sabe, na
prática, que quanto maior o clima de desequilíbrio dele em sua maneira de se expressar
verbalmente, mas difícil também gerir as dificuldades enfrentadas em sala de aula. A fala,
carregada intrinsecamente de emoção, deixa suas marcas sejam elas positivas ou negativas, é parte
constituinte da ação de educar, afinal, no ambiente da sala de aula, o outro é parte integrante
fundamental na construção do conhecimento, já que este não se concretiza de maneira individual
e sim coletiva, na qual o eu e o outro dialogam. Nesse contexto, o professor é aquele que medeia
de modo responsável a relação aluno-conhecimento, por crer que ―quando vivemos a
autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma experiência total,
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diretiva, política, ideológica, gnosiólica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve
achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade‖ (FREIRE, 2002, p. 13).
Vale frisar que essa construção coletiva do conhecimento não significa a anulação, o
silenciamento do eu. Afinal,

Educar não é homogeneizar, produzir em massa, mas produzir
singularidades. Deixar vir à tona a diversidade de modos de ser, de fazer, de
construir: permitir a réplica, a contra-palavra. Educar é levar o aluno a ser
autor, a dizer a própria palavra, a interagir com a língua, a penetrar numa
escrita viva e real. O professor precisa também ser autor: penetrar na
corrente da língua, recuperar sua palavra, sua autonomia, sem fazer dela uma
tribuna para o poder, mas um meio de exercer uma autoridade que se
conquista no conhecimento partilhado. Nesse sentido o professor pode ser
visto como um orquestrador de diferentes vozes (FREITAS, 1996, p. 173).

Cabe, portanto, aos sujeitos presentes em sala de aula (professor e aluno) assumirem
que não são cópias de várias vozes e sim uma única e irrepetível voz, constituída de outras
tantas que a constituíram e, através de uma compreensão ativa dessa realidade, promoverem a
verdadeira aprendizagem e, assim, gerarem as mudanças tão desejadas no ambiente escolar,
através também da palavra. Segundo Freire (1987, p. 44),

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o
mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta
problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.
Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na
ação-reflexão.
Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas
direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a
palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição,
com o qual rouba a palavra aos demais.

Assim, quem sabe, os educandos sintam-se como o Menino que queria apenas ―ler,
escrever e fazer conta de cabeça‖, mas que participou da sinfonia de vozes orquestrada pela
professora. Por isso, seu estranhamento diante da mudez daquele prédio ao perceber que
―sábado e domingo a escola dialogava com o silêncio. Ela dormia calada na praça da cidade,
sem letras e números, sem voz ou sino. A saudade dela me invadia, imensa, sem a escola
perceber minha esperança‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 31).
Será que nossos educandos têm saudade da escola quando não estão lá? Será que
todas as crianças e jovens em idade escolar têm acesso à escola e a uma educação de
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qualidade? Alguns dados mostram-nos que não. A UNESCO divulgou no Brasil, em 2014, o
Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos. O documento foi criado com o
intuito de informar, influenciar e sustentar os compromissos para se alcançar os Objetivos de
Educação para Todos, até 2015, sendo que para isso ele acompanha, em 200 países e
territórios, os avanços nesse sentido. Segundo o relatório,
Os currículos devem garantir que todas as crianças e jovens aprendam não
apenas as habilidades básicas, mas também as habilidades transferíveis,
como o pensamento crítico, a resolução de problemas, a defesa de interesses
e a resolução de conflitos, que os ajudem a se tornar cidadãos mundiais
responsáveis. Uma abordagem multidisciplinar, envolvendo atividades
educacionais práticas e localmente relevantes, também pode desenvolver a
compreensão dos alunos sobre o meio ambiente e construir habilidades de
promoção do desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2014, p. 50).

Olhemos criticamente para essa afirmação imperativa. Ela nos direciona para o
compromisso maior com a educação que defendemos nesse trabalho: uma educação não
alienante, crítica e na qual o educando é respeitado em sua completude. Entretanto, de acordo
com o mesmo documento, milhões de crianças ainda não aprenderam o básico que colabore
para isso. Esse cenário assustador deveria ser inadmissível no contexto em que vivemos,
porém parece incomodar a poucos cidadãos. Essa realidade, entretanto, deveria nos comover.
Não no sentido sentimentaloide da expressão, mas sim nos co-mover, impulsionando-nos para
uma tomada de atitude, individual e coletiva, ao invés da mais condenadora das acomodações
particulares e sociais. Não há nada que justifique que aos alunos sejam negadas condições
para aprender, independentemente do contexto no qual estão inseridos.
Nesse sentido, um dos caminhos apontados pelo relatório (UNESCO, 2014) é o
empoderamento dos educandos por meio da comunicação efetiva e da defesa de seus
interesses, o que pode ajudá-los a reduzir a sua vulnerabilidade diante de tantas mazelas, fator
esse decisivo para proporcionar a eles uma educação que lhes propicie o direito ao livrearbítrio. Uma educação que faça bem feito o básico, sem se descuidar do todo, como
poeticamente percebe o Menino: ―Assim, sem alarde, a escola ia nos ensinando a liberdade de
ser muitas coisas, apagando o medo de não vencer o depois‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 33).
Todavia, outro desafio, enquanto educadores, nos é apresentado, pois sabemos que
A falta de atenção à qualidade da educação, bem como a incapacidade de
alcançar os marginalizados, contribuíram para uma crise na aprendizagem
que necessita de atenção urgente. Duzentos e cinquenta milhões de crianças
em todo o mundo – muitas das quais em situação de desvantagem – não
aprendem nem mesmo habilidades básicas de alfabetização e operações

39

matemáticas, sem contar outras habilidades de que precisam para conseguir
empregos decentes e realização na vida.
Para resolver essa crise na aprendizagem, todas as crianças devem ter
professores qualificados, motivados e apaixonados pelo que fazem, que
consigam identificar e apoiar os alunos com dificuldades, e que sejam
respaldados por sistemas educacionais bem-administrados (UNESCO, 2014,
p. 30).

Interessante frisar que não se espera um gesto mágico dos profissionais da educação,
desvinculado das responsabilidades que a função lhes confere. Novamente, apresenta-se o que
Freire (2002) nomeia de atitude ética e estética do educador, uma atitude de reconhecimento
do outro e do seu próprio fazer pedagógico, gestos que valorizam a beleza de ser único e
estabelece vínculos a partir da vivência dessas relações, com a responsabilidade e paixão que
cabe a cada um. Delors (2010, p. 16) nos diz que

Tudo nos leva, pois, a dar novo valor à dimensão ética e cultural da
educação e, deste modo, a dar efetivamente a cada um, os meios de
compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender o mundo na
sua marcha caótica para uma certa unidade. Mas antes, é preciso começar
por se conhecer a si próprio, numa espécie de viagem interior guiada pelo
conhecimento, pela meditação e pelo exercício da autocrítica.

Fica claro, então, que não basta aprender apenas os saberes historicamente validados
e sim ―um currículo que promova a aprendizagem participativa e interdisciplinar, bem como
alimente habilidades para uma cidadania mundial‖ (UNESCO, 2014, p. 55). Cidadania
mundial essa, tão próxima do que nos apresenta Morin (2003) ao afirmar que é preciso uma
cultura que nos permita compreender nossa condição, favorecendo-nos um modo de pensar
aberto e livre, distante da compartimentação dos saberes e da capacidade de articulá-los e
considerar que a mente humana é apta à contextualização e integração, bastando para isso
desenvolvê-la sempre e cada vez mais. Ainda assim, ―em muitos países de baixa renda, a
aprendizagem se baseia em abordagens tradicionais que incluem palestras, a aprendizagem
mecânica e a repetição, ao invés do desenvolvimento de habilidades transferíveis, como o
pensamento crítico‖ (UNESCO, 2014, p. 41). Em uma escola antiemocional, como já
expomos, isso torna-se ainda mais difícil, mas, segundo Delors (2010, p. 16),

A educação deve encarar de frente este problema, pois, na perspectiva do
parto doloroso de uma sociedade mundial, ela se situa no coração do
desenvolvimento tanto da pessoa humana como das comunidades. Cabe-lhe
a missão de fazer com que todos, sem exceção, façam frutificar os seus
talentos e potencialidades criativas, o que implica, por parte de cada um, a
capacidade de se responsabilizar pela realização do seu projeto pessoal.
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Se a educação deve ser território para o plantio e a frutificação dos talentos e
potencialidades criativas, uma das maneiras de cuidar dessa terra fértil é certamente regando-a
com as emoções genuínas, dentre elas, a amorosidade.
Conta-nos o Menino: ―Na sexta-feira [...] os meninos cuidavam dos canteiros do
clube agrícola, cemitério brotando vidas. Antevendo a melancolia das plantas, sem o canto
dos alunos no recreio, nosso dever era deixá-las aguadas de ternura‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 31).
Será que um educador que valorize a razão sensível e é conhecedor da importância das
emoções no ambiente escolar está permitindo que a amorosidade irrigue o cotidiano escolar
ou a escola tem sido terreno árido, isento de afeto? Antevendo os desafios que são impostos
aos educandos, a escola está aguando-os de ternura? Estará o amor presente na escola, no ato
de educar? Uma possível reflexão nos leva a pensar que,

em geral, em nossa cultura, embora se fale de amor ele não é compreendido
como um fenômeno biológico e não se crê nele como um fator constitutivo
do humano.
Por que isso acontece? Por que essa falta de visão do papel essencial do amor
como o domínio das ações que constituem o outro como um legítimo outro na
convivência em nosso presente cultural? Em minha opinião isso se deve a duas
razões. Uma é que pertencemos a uma cultura que desvaloriza as emoções.
Assim, é corriqueiro que nela se ache que as emoções são uma perturbação
que interfere com a racionalidade. Estou certo de que a todas vocês - como
também a mim - era pedido, no lar e na escola, que controlássemos nossas
emoções e fôssemos racionais. A racionalidade é algo essencial, não há
dúvida. Nada desta palestra ou conversação poderia acontecer se não nos
movêssemos no pensamento racional. Mas as emoções são igualmente
fundamentais (MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2011, p. 237).

Percebemos nitidamente em nossa sociedade (e, por conseguinte, na educação) a
presença da dicotomia entre o racional e o emocional, numa visão cartesiana do indivíduo.
O que nos chama atenção é que, apesar de muitos pesquisadores se debruçarem sobre esse
tema, esse assunto ainda segue marginalizado quer seja no ambiente escolar, quer seja na
academia.
Braslavsky (2005) introduz seu artigo sobre os dez fatores para uma educação de
qualidade (discutidos em uma reunião no Brasil organizada pela UNESCO e pela Fundação
Santillana, em 2003) apresentando uma discussão sobre em qual medida uma educação de
qualidade consiste em formar as emoções, as habilidades práticas ou a razão. Após apontar os
pontos positivos e negativos de cada uma delas e ao mesmo tempo a impossibilidade de
desvincular-se uma da outra de maneira satisfatória, ela conclui que
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No século XX, o equilíbrio entre a formação racional, prática e emocional
foi mal estabelecido. Portanto, sob essa perspectiva, pode-se sugerir que uma
educação de qualidade para todos deve ser diferente da educação do século
XX e deve abranger, ao mesmo tempo, as formações emocional, racional e
prática (BRASLAVSKY, 2005, p. 22).

Apesar de algum tempo já ter se passado desde a publicação desse estudo, o
profissional que se dispõe a falar sobre (e fazer presentes) as emoções na escola, em especial
da amorosidade, ainda carrega o estigma daquele que, não sendo competente no que faz, é
amigo dos alunos de modo a compensar suas limitações. Esse estereótipo de professor ainda
hoje é propagando pelo senso-comum, inclusive pelos meios midiáticos: a professora ingênua,
solteira, de aparência antiquada, com roupas fora de moda, grandes óculos e sem vaidade,
porém extremamente boazinha. Ou o professor divertido, engraçado, mas com o qual pouco
se aprende.
À parte disso, essa mesma mídia coloca sob a responsabilidade do professor as
mudanças necessárias no mundo, como se dependesse exclusivamente dele tais mudanças. Por
isso tantos filmes cujo protagonista é um professor (ou professora) que chega a uma escola
cheia de problemas e, apenas com sua dedicação, muda a realidade dos alunos. Seria isso
possível?
Na realidade, essa mudança pode ocorrer sim, mas como resultado de um somatório
de características desse profissional, dentre elas, sua formação e sua confiança em uma
educação que valorize a inteireza de seus educandos. Um educador que conheça seus alunos,
chame-os pelo nome, conheça a realidade que circunda aquela escola e na qual esses alunos
estão inseridos. Alguém que dê voz a esses indivíduos, como já refletimos, mas o faça com
base em uma formação sólida, não baseada em improvisos ou no negligenciamento do que
aqueles educandos têm o direito a ter acesso, ou seja, ao conhecimento de forma
contextualizada e integral. Essa mudança é possível através de uma educação séria, sem ser
sisuda, como define Gadotti (MOSÉ, 2013); responsável eticamente sem ser apenas
cognitivista; construída por um educador, como aquele que Freire nos apresenta ao descrever
o estudioso Edgar Morin: alguém ―consciente da sua dignidade, do seu dever ético, estético
em defesa dessa boniteza da vida, dessa amorosidade‖ (MOSÉ, 2013, p. 255).
Um professor que sinta no diálogo uma forma de amorosidade porque, como
continua a autora,
Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que seja
essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de
dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo em quem domina;
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masoquismo nos dominados. Amor, não, porque é um ato de coragem, nunca
de medo, o amor é compromisso com os homens. Onde quer que estejam
estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se com sua causa. A
causa de sua libertação. Mas, este compromisso, porque é amoroso, é
dialógico (MOSÉ, 2013, p. 45).

Sabemos, com clareza, que essas mudanças não são fáceis e que o professor possui
sua parcela de responsabilidade nelas, ele também é corresponsável no processo de liberdade
do educando. Ao analisar os dados sobre países que, de acordo com o Pisa3, se destacam
quanto à qualidade da educação, Braslavsky (2005, p. 27) registra que

Os aspectos emocionais e práticos da formação debilitaram-se cada vez
mais.
No entanto, há muitos mestres e professores que conseguem ensinar bem
mesmo em condições adversas. Os segredos são dois: seu profissionalismo e
sua força ética. [...] Desejam e sabem selecionar estratégias didáticas e
materiais de aprendizagem, e gerar experiências produtivas, criativas e
agradáveis. Posicionam-se como modelos de vida, sem ações fora do
comum.
São mestres e professores que podem estabelecer conexões com o que seus
alunos sentem, que têm valores fortes e que podem definir-se como
lutadores.

Este parece ser o caminho: estabelecer vínculos com os educandos, sem esquecer
que, apesar do trabalho coletivo na escola, cada estudante é único e cerne da educação,
independente de qual etapa da educação básica ele se encontra. Assim, sob essa ótica,
é oportuno e necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em
sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função social da Educação
Básica, a sua centralidade, que é o estudante. Cuidar e educar iniciam-se na
Educação Infantil, ações destinadas a crianças a partir de zero ano, que
devem ser estendidas ao Ensino Fundamental, Médio e posteriores.
Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do
princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de
considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos
– crianças, adolescentes, jovens e adultos – com respeito e, com atenção
adequada, de estudantes com deficiência, jovens e adultos defasados na
relação idade-escolaridade, indígenas, afrodescendentes, quilombolas e
povos do campo.
Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir, encorajar,
apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir, cuidar de
si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta. Educar é, enfim,
3 Pisa (Programme for International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) é
uma iniciativa internacional de avaliação comparada, desenvolvido e coordenado pela OCDE (Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico). É aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos (idade em que se
pressupõe o fim da escolaridade básica obrigatória em grande parte dos países). No Brasil, o Pisa é coordenado
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), já que cada país apresenta
um coordenador local para a avaliação.
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enfrentar o desafio de lidar com gente, isto é, com criaturas tão imprevisíveis
e diferentes quanto semelhantes, ao longo de uma existência inscrita na teia
das relações humanas, neste mundo complexo. Educar com cuidado significa
aprender a amar sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na
relação de cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe, com zelo,
ante uma situação que requer cautela em busca da formação humana plena
(BRASIL, 2013b, p. 17-18).

Parecem tão óbvias essas explanações que, por vezes, podem até soar repetitivas,
mas quando saímos da teoria e adentramos os espaços escolares, a realidade é desanimadora
na maioria das vezes. Mesmo que, na universidade, em cursos como o de Pedagogia, por
exemplo, trabalhe-se a importância do cuidado, a maioria das licenciaturas sequer tocará no
assunto. Ao professor recém-formado caberá reproduzir em sala de aula os estereótipos que
ele em outra oportunidade, como aluno, provavelmente tanto criticou. Sem preparação sobre
como lidar com os conflitos na sala de aula, contando com a inexperiência e a ansiedade que
marca esse momento, talvez reste a ele seguir o velho conselho ―dos veteranos‖ da sala dos
professores: ―cuidado, não abra muito ‗a cara‘ senão você perde o respeito‖, ou ―seja duro
desde o primeiro dia, não ‗dê asas‘ para os alunos‖, ou ainda, ―seja rígido, professor precisa
manter a disciplina e impor medo nos alunos desde o início, não seja bonzinho senão você não
vai dar conta‖... e tantos outros conselhos ―animadores‖. Talvez devessem ouvir a reflexão de
Freire (2002, p. 54):

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como
uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os
desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura
reacionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa como
uma experiência a que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina
intelectual.
Estou convencido, porém de que a rigorosidade, a séria disciplina intelectual,
o exercício da curiosidade epistemológica não me fazem necessariamente
um ser mal-amado, arrogante, cheio de mim mesmo. Ou, em outras palavras,
não é a minha arrogância intelectual a que fala de minha rigorosidade
científica. Nem a arrogância é sinal de competência nem a competência é
causa de arrogância. Não nego a competência, por outro lado, de certos
arrogantes, mas lamento neles a ausência de simplicidade que, não
diminuindo em nada seu saber, os faria gente melhor. Gente mais gente.

Reconhecer-se como gente é mais trabalhoso e parece não encontrar muito espaço na
escola. Continuando nosso exemplo, esses mesmos professores que deram a receita ao
professor novato certamente discursarão na hora do recreio, incentivando o recém-chegado a
desistir enquanto há tempo ou ainda não ficar ―copiando moda‖, inventando aulas diferentes
no intuito de fazer com que os alunos sintam-se motivados com a matéria. ―Você é novo, logo
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desanimará...‖ provavelmente dirão. Pacheco (MOSÉ, 2013, p. 294) aponta para a
necessidade de se compreender que, infelizmente, ―o maior aliado do professor é o outro
professor e que o maior inimigo do professor que ousa fazer diferente é também outro
professor‖. Se a instituição escolar mantém-se há anos repetindo antigas atitudes e
concepções, quem se sente no direito (ou necessita, impelido pelos seus compromissos éticos
e estéticos) de transgredi-las certamente incomodará.
Parece ser mais fácil reclamar do poder público, da família e do próprio aluno
enquanto se toma um cafezinho no horário do intervalo a assumir o cuidado como

um princípio que norteia a atitude, o modo prático de realizar-se, de viver e
conviver no mundo. Por isso, na escola, o processo educativo não comporta
uma atitude parcial, fragmentada, recortada da ação humana, baseada
somente numa racionalidade estratégico-procedimental.
Inclui ampliação das dimensões constitutivas do trabalho pedagógico,
mediante verificação das condições de aprendizagem apresentadas pelo
estudante e busca de soluções junto à família, aos órgãos do poder público, a
diferentes segmentos da sociedade. Seu horizonte de ação abrange a vida
humana em sua globalidade. É essa concepção de educação integral que
deve orientar a organização da escola, o conjunto de atividades nela
realizadas, bem como as políticas sociais que se relacionam com as práticas
educacionais. Em cada criança, adolescente, jovem ou adulto, há uma
criatura humana em formação e, nesse sentido, cuidar e educar são, ao
mesmo tempo, princípios e atos que orientam e dão sentido aos processos de
ensino, de aprendizagem e de construção da pessoa humana em suas
múltiplas dimensões (BRASIL, 2013b, p. 18).

Novamente, frisamos que isso não é simples, demanda compromisso de todos,
porém, é esse o terreno a ser trabalhado, cuidando de cada aluno como de uma pequena
semente, como o fazia o Menino:

Com cuidado eu deixava cair os grãos, dois a dois, grávidos de futuro para
resguardá-los da solidão. Cobria-os de terra, de mansinho, para não sufocar o
destino das sementes.
Depois, com os olhos atentos, passava a examinar o crescimento dia a dia. E
na medida em que buscavam a luz agarravam-se à terra com raízes e
profundezas (QUEIRÓS, 2012, p. 32).

Não é instigante para o educador acompanhar, cotidianamente, o crescimento pleno
de seus educandos, dotados com a beleza ímpar de cada um deles? Como lhe é
recompensador observar esse amadurecimento e vê-los produzindo seus próprios frutos, na
certeza de que raízes firmes darão suporte para que seu pleno desenvolvimento aconteça.
Afinal, aluno é ―como natureza, dá fruto em toda estação. Difícil é saber qual sabor está
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ancorado em cada tempo‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 43).
Não é esse o cuidar do educador? Zelar pelos que estão à espera do futuro, mas que
não podem sobreviver a um presente marcado pelo abandono físico e emocional, por isso,
sendo um, precisam do outro. Indivíduos que, assumindo suas responsabilidades, a partir de
uma educação generosa e amorosa por parte do professor, sejam capazes de agir com
autonomia no mundo, certos de que podem contar com ele que ora é guia e ora companheiro
de travessias.

1.3 O aluno: o direito de poder falar e ser ouvido... sem tradutor
O Menino, após ter tirado nota baixa por não ter feito a tarefa foi chamado à sala da
diretora. Assim ele narra essa passagem:

No fim da manhã Dona Orozina me chamou. Contei tudo de enfiada. Meu
lápis perdido e meu pai proibindo todos de me emprestarem outro, para eu
ficar mais atencioso e dar mais valor às coisas. Contei do meu desgosto em
desencantar a professora e do medo de repetir o ano. Ficar grande e no mesmo
lugar. Eu não queria crescer, mas tinha medo de ficar pequeno. [...] Dona
Orozina me consolou buscando, nas lonjuras de sua infância, tristezas iguais às
minhas. [...] Ela sabia de minha vida tintim por tintim. Perguntou por tudo e
todos sem bulir na ferida. Cheguei em casa compreendido, com meu lápis
novo e mais o dever de fazer uma composição para apagar meu zero. Falei
sobre a água fazendo brotar tudo por onde ela passava. Meu pai leu e me
contou ser isso um ponto sobre gratidão (QUEIRÓS, 2012, p. 42-43).

O Menino sentiu-se valorizado porque foi ouvido e seus sentimentos não foram
subestimados. Dona Orozina ―com-partilhou‖ o que sentia com o Menino, colocando-se no
mesmo patamar que ele diante de suas dores, estabelecendo assim uma relação de confiança e
afetividade que fez a diferença naquela situação. Já discutimos essas questões neste trabalho,
mas desejávamos refletir sobre como a escola tem se comportado diante disso. Será que ela
realmente tem ouvido/escutado a voz do aluno ou tudo ainda se encontra apenas no aspecto
teórico?
Não foi fácil ter acesso a estudos sobre o tema. Pesquisando palavras-chave como
―protagonismo do aluno‖ ou ―voz do aluno‖, não encontramos muitos estudos brasileiros
sobre o assunto. Chamou-nos a atenção, entretanto, que, em Portugal, essa questão parece
estar sendo mais discutida. Entretanto, ao analisarmos os trabalhos que selecionamos, nota-se
que a realidade portuguesa não difere muito da brasileira. Também lá,
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os alunos, de um modo geral, não são ouvidos. Raramente o aluno é
reconhecido como sujeito da relação, quando, afinal, também ele próprio é
parte da escola. O aluno é ainda bastante ignorado pela investigação
educacional. O recurso a estudos sobre os julgamentos e perspectivas dos
alunos em torno dos seus professores e da análise da vida na aula,
objectivados4 para estimular alguma mudança nos contextos educativos,
parece suscitar algumas resistências por parte dos investigadores e dos
professores no terreno. Será que conhecer a opinião dos alunos, quando
também se é professor, poderá pôr em causa a autoridade do professor? A
investigação discente precisa-se, quanto mais não seja em prol de uma
melhor docência. Sabendo que os alunos não escrevem nem publicam (e
muitas vezes nem falam) sobre esse conhecimento, constitui-se, deste modo,
como principal fundamentação do nosso trabalho: dar voz aos alunos
(CARVALHO, 2007, p. 18).

Mas, o que seria ―dar voz ao aluno‖? Por vezes, as definições parecem tão óbvias que
se fazem desnecessárias, mas isso não é de todo verdade. Talvez seja por isso que o discurso
pedagógico seja tão cheio de jargões e frases de efeito, verdadeiros modismos, mas que, por
não provocarem uma reflexão, esvaziam-se de significados. Uma possível sistematização do
termo ―voz do aluno‖ seria dizer que a expressão

significa a participação activa, permanente e global de todos os discentes
com vista ao melhoramento contínuo dos estabelecimentos escolares. Ora,
tal pressupõe implicações reais e generalizadas na vida das escolas, porque
subentende transformação, o que não acontece com as consultas esporádicas
[...] (OLIVEIRA, 2011, p. 31).

Ainda assim, a frase ―dar voz ao aluno‖ desperta-nos uma série de indagações: se
algo é dado a alguém é porque aquele que recebe não possui o que lhe é dado, ou seja, se
defendo que é preciso dar voz ao aluno, admito que em algum momento ele foi silenciado.
Outro ponto: quem oferece algo parece estar em uma posição privilegiada em relação àquele
que recebe, portanto, mais uma vez ao professor caberia o ―poder‖ de optar se o aluno ―pode‖
ou não falar. Ou ainda, se desejo que alguém tenha voz, parto do pressuposto que haverá
alguém interessado em ouvi-lo, desse modo, se ao aluno será proporcionada a possibilidade de
falar, entende-se que o professor (ou quem lhe valha) irá ouvir o que ele deseja exprimir e
conferirá valor ao que ele disser.
Dona Orozina, ao encontrar-se verdadeiramente com o Menino, oferece-nos uma
lição que já foi tão bem descrita por Freire (2002, p. 43):

4

Optaremos por manter a grafia usada em Portugal.
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Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é
falando dos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas
condições, precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar
para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, necessariamente,
fala contra posições ou concepções do outro, fala com ele como sujeito da
escuta de sua fala crítica e não como objeto de seu discurso. O educador que
escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes
necessário, ao aluno, em uma fala com ele.

Como no excerto citado de Queirós (2012, p. 42-43), o Menino pode falar sobre o
que sentia e foi, de fato, escutado. Ele que havia sido silenciado pela nota baixa recebida pelo
não cumprimento da tarefa aplicada pela professora, pôde organizar o que sentia através da
conversa verdadeira com Dona Orozina que sabia, conforme ele descreve, sua vida ―tintim
por tintim‖, inclusive conversando sobre ―tudo e todos‖, sem mexer mais no sofrimento do
Menino (cuja mãe estava muito doente), apenas ouvindo-o e fazendo-o se sentir
compreendido. Não é à toa que seu pai reconhece o aprendizado do Menino como um ponto
(como eram chamadas as matérias escolares que os alunos estudavam) de gratidão. Ela o
escutou como reflete Freire (2002, p. 45):

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de
cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade
permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro,
ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer,
evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao
outro que fala. Isto não seria escuta, mas autoanulação. A verdadeira escuta
não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o direito de
discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando bem
que me preparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de
vista das ideias. Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem
preconceitos, o bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura.
Precisamente porque escuta, sua fala discordante, em sendo afirmativa,
porque escuta, jamais é autoritária.

Então, mais uma vez, podemos notar a importância, para uma educação sensível, do
professor que reconhece sua importância e responsabilidade na valorização do aluno em sua
plenitude e na construção de sua autonomia enquanto sujeito. Desse modo, sabemos que

É importante para o aluno sentir que o professor acredita nele, que está
interessado em que ele vença as eventuais dificuldades sentidas ao longo do
processo de aprendizagem e que acredita que ele será capaz de as
ultrapassar. (CARVALHO, 2007, p. 38).
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Cabe-nos aqui retornarmos aos estudos de Bakhtin (1992) quando esse afirma que a
educação ocorre dentro da relação entre o eu e o outro e, nessa dinâmica de alteridade, ambos
se modificam por meio do diálogo. Segundo Bakhtin (1988, p. 23),

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o
mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de
ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de
visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele
um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento.

Essa atitude dialógica na escola é possível e desejável, além de estar legitimada pelo
Estado (BRASIL, 2013b, p. 94) ao se afirmar que

É importante lembrar que dentre os bens culturais que crianças têm o direito a
ter acesso está a linguagem verbal, que inclui a linguagem oral e a escrita,
instrumentos básicos de expressão de ideias, sentimentos e imaginação. A
aquisição da linguagem oral depende das possibilidades das crianças
observarem e participarem cotidianamente de situações comunicativas
diversas onde podem comunicar-se, conversar, ouvir histórias, narrar, contar
um fato, brincar com palavras, refletir e expressar seus próprios pontos de
vista, diferenciar conceitos, ver interconexões e descobrir novos caminhos de
entender o mundo. É um processo que precisa ser planejado e continuamente
trabalhado.

Mais uma vez apresenta-se de modo quase que imperativo propiciar à criança (e aqui
estendemos essa necessidade ao aluno em todas as suas etapas de formação) o direito de se
fazer ouvir, de ter voz. Ou seja,

a participação dos alunos é, a priori, um direito inalienável, como já foi dito.
Infelizmente, os adultos têm sido os únicos a tomar decisões nas escolas [...]
convencidos de que sabem sempre o que é melhor para os jovens, ainda que
estes tenham uma opinião diferente da conveniência dessas decisões, e
presumindo que os mais novos não têm ainda capacidade para decidir o que
lhes convém. Nada mais errado. Não é por essa ser, desde há muito, a prática
regular no ensino que devemos continuar a aceitar que faça lei, porque priva,
de antemão, os mais novos de algo que é intrínseco à vida humana: a
liberdade de expressão (OLIVEIRA, 2011, p. 40).

Observando-se que a liberdade de expressão exercida ao se dar voz ao aluno aqui
defendida deve ser vivenciada de modo integral, pois,

Na verdade, este conceito está muito para além dos momentos em que o
professor isolado na sua sala de aula pede a opinião aos seus alunos sobre o
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modo de funcionamento das suas aulas. Também não se fica pelas consultas
esporádicas dos órgãos de gestão sobre aspectos secundários da orgânica das
escolas, nem pela recolha de sugestões, de que nunca mais se ouvirá falar,
sobre aspectos a melhorar na escola. Apesar de todas estas iniciativas
merecerem louvor, não são suficientes para poderem ser consideradas voz
dos alunos, podendo redundar num mero conhecimento da perspectiva dos
alunos, conceito mais estático do que ―voz‖, conceito tido por vários autores
[...] como sinónimo de ―participação‖, o que implica acção, logo,
transformação da realidade (OLIVEIRA, 2011, p. 31).

Como já dissemos, há poucos trabalhos acadêmicos que se propõem realmente a
ouvir o aluno, dando-lhe o papel de protagonista da educação que desejamos, ainda mais
quando o que se busca é uma escuta sensível, não se pode negligenciar que

acompanhando as profundas mudanças da sociedade - presentemente
vivemos numa sociedade democrática na qual todos têm por direito
participar activamente e fazerem-se ouvir – hoje, mais do que nunca, a
necessidade que os alunos sentem de serem elementos activos no seu
processo de aprendizagem, como um reflexo dessa mudança, leva-os a
interagir com o professor no sentido de este último ir ao encontro das suas
reais e significativas necessidades bem como das suas aspirações
académicas, interacção essa muitas vezes incompreendida, e interpretada
como uma manifestação de poder que não lhes é conferido, um direito que
não lhes é consignado (CARVALHO, 2007, p. 31).

No caso deste trabalho, o nosso sujeito para a pesquisa será o jovem do ensino
médio, um indivíduo que está finalizando o ciclo da educação básica e, em consonância com
as DCNs, concebemos

a juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de
sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com
especificidades próprias que não estão restritas às dimensões biológica e
etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de
atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou
muitas juventudes.
Entender o jovem do Ensino Médio dessa forma significa superar uma noção
homogeneizante e naturalizada desse estudante, passando a percebê-lo como
sujeito com valores, comportamentos, visões de mundo, interesses e
necessidades singulares. Além disso, deve-se também aceitar a existência de
pontos em comum que permitam tratá-lo como uma categoria social.
Destacam-se sua ansiedade em relação ao futuro, sua necessidade de se fazer
ouvir e sua valorização da sociabilidade. Além das vivências próprias da
juventude, o jovem está inserido em processos que questionam e promovem
sua preparação para assumir o papel de adulto, tanto no plano profissional
quanto no social e no familiar (BRASIL, 2013b, 155).

Portanto, como não os ouvirmos? Como ignorar que esses jovens desejam (e
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esperam) que suas vozes não sejam silenciadas também na escola. Dar-lhes voz desafia a
própria instituição escolar, pois o diálogo nos instiga a sair das posições já institucionalizadas
de que o professor fala e o aluno ouve e nos invoca a assumir outras possibilidades, afinal,

O desafio de reconhecer o outro implica atuar na educação de tal modo que
seja possível não só que eu exerça o papel da primeira pessoa (aquela que
fala) e dá valor ao tu (aquele com quem eu falo), mas também que assegure a
voz do outro (esse terceiro de quem eu/nós sempre falo ou falamos),
sobretudo de modo a transformar esse outro (ele, ela, a terceira pessoa) em tu
e em eu (KRAMER, 2013, p. 32).

É por isso que acreditamos que, ao darmos voz aos alunos sobre os assuntos
relacionados à educação, transformando-os em ―tu‖ e ―eu‖ sairemos do discurso por vezes
vazio que expõe aquilo que nós, enquanto adultos e professores, acreditamos ser o melhor
para eles, alunos. Ao exercermos o diálogo, todos de certo sairão modificados desse exercício.
Entretanto, para que isso aconteça é preciso preparar-se para ver a realidade escolar a partir de
um novo prisma, pois, em alguma situação, ―os adultos verão que os jovens não os pretendem
substituir na liderança e os alunos descobrirão que não é tão fácil encontrar soluções como
imaginavam‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 41). Esse é, portanto, um processo de crescimento, não
um embate pelo poder simbólico da palavra.
Outro ponto a ser analisado, rapidamente por não se constituir como foco de nossa
pesquisa, é que não podemos ignorar que uma das possíveis causas do desinteresse dos alunos
pela educação formal oferecida pela escola venha daí. Como nos apresenta Freire (2002, p.
45), ―é nesse sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em seus
receios, em sua incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele‖. Esses
jovens não querem que decidam tudo por eles, o que desejam é ter a possibilidade de serem de
fato ouvidos, no exercício de poderem constituir-se como sujeitos críticos e atuantes
socialmente. Freire (2000, p. 28) fala sobre a criança, mas nós podemos ampliar essa análise
para o educando em toda e qualquer etapa de ensino:

As crianças precisam crescer no exercício desta capacidade de pensar, de
indagar-se e de indagar, de duvidar, de experimentar hipóteses de ação, de
programar e de não apenas seguir os programas a elas, mais do que propostos,
impostos. As crianças precisam de ter assegurado o direito de aprender a
decidir, o que se faz decidindo. Se as liberdades não se constituem entregues a
si mesmas, mas na assunção ética de necessários limites, a assunção ética
desses limites não se faz sem riscos a serem corridos por elas e pela autoridade
ou autoridades com que dialeticamente se relacionam.
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A escola precisa, portanto, assumir esse risco e oportunizar aos alunos um ambiente
propício para que esse aprendizado aconteça. Talvez seja hora de deixar de lado a expressão
―sempre foi assim‖ e substituí-la por ―vamos tentar assim‖. A educação talvez possa sair do
comodismo de repetir velhas receitas e experimentar novos sabores e saberes. Não que deva
se transformar em um espaço no qual as ações não tenham continuidade, mas sim ter a
abertura para o novo que é trazido pelo aluno, valorizando também o seu saber, não apenas
colocando sobre eles todo o peso dos problemas ocorridos na escola. Oliveira (2011, p. 37)
nos provoca à reflexão quando afirma que

Apesar da relutância das escolas em reconhecerem valor às capacidades de
discernimento dos alunos, não têm, pelo contrário, manifestado qualquer
pejo em responsabilizá-los pelos insucessos, não só individuais mas também
do próprio sistema de ensino em geral. Esta é mais uma das graves
incoerências da escola no tratamento dado aos seus alunos, (manifestandose) desde os órgãos de gestão até ao elo mais fraco, os alunos. Desta forma,
perpetuam-se formas de actuação desajustadas e ignoram-se os verdadeiros
problemas, ocultando-se responsabilidades e comprometendo a aplicação de
quaisquer reformas adequadas [...].

O autor aponta que, geralmente, o aluno é responsabilizado por situações que fogem
à sua alçada. Por que é tão fácil apontar como ―culpados‖ da atual conjuntura da educação os
alunos ao invés de convidá-los a participar da construção da escola que queremos? Mais uma
vez podemos perceber que esse discurso traz arraigado em si a ideia de que o aluno é alguém
que não tem contribuições a dar e que deve, apenas, receber. Oliveira (2011, p. 38-39) faz sua
colocação sobre isso:

Este atirar as culpas do fracasso do ensino para os alunos levanta, a meu ver,
uma questão óbvia: Como é que eles podem ser culpados do insucesso
escolar se não têm sido tidos em conta em qualquer tipo de decisão? Não
foram eles quem escolheu os conteúdos a aprender, os métodos de ensino
adoptados, o funcionamento dos estabelecimentos, as formas de avaliação,
os horários das aulas, os professores e tudo o resto. Apenas foram mandados
para a escola pelos adultos, que ficaram à espera que tudo corresse conforme
eles próprios desejavam.
Esta culpabilização dos alunos, e consequente desculpabilização dos adultos,
deveria ser um desafio para os investigadores, pois pressupõe que é do lado
deles que se encontram os grandes problemas da educação. Logo, deveriam
incidir neles os seus estudos, procurando perceber o que está mal. Mas não é
isso o que acontece, pois constata-se uma disparidade entre a multiplicidade
de investigações dedicadas aos professores e as que se centram nos alunos.
Mas muito mais escassos, ainda, são os trabalhos dedicados especificamente
à voz dos alunos.
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Não é isso que acontece, de fato, na maioria das escolas? O aluno, protagonista nas
teorias mais modernas, passa a cumprir o papel mais antagônico na sua própria educação:
parece que é ele quem quer atrapalhar o bom andamento da escola ao reivindicar seus direitos
ou indagar sobre questões que não lhe são claras ou com as quais não concorda.
Exemplificando com questões atuais, poderíamos ilustrar com a proibição do uso de bonés em
sala de aula. Uma pesquisa superficial em um site de busca na internet nos mostra um número
significativo de manuais de condutas escolares nos quais se estabelece que o uso de bonés na
escola não é permitido. Quem decidiu que seria assim? Quais os argumentos apresentados?
Os alunos foram ouvidos? Certamente essa regra foi criada, unilateralmente, pelos adultos e,
quando um aluno quiser discuti-la, ouvirá como argumento a frase: ―porque nós decidimos
que é melhor‖. Melhor para quem? Baseado em que opiniões? Nada disso será dito ao aluno
e, com os bonés proibidos e todos obedecendo sem discutir, ―a paz voltará a reinar na escola‖.
Esse exemplo poderia ter como lema um verso da música que diz ―Paz sem voz, não
é paz, é medo‖5. Não é essa a impressão que se passa? Se silenciamos nossos alunos, como já
foi dito aqui, pelo receio de afrontar nossa pseudoautoridade, que pode não passar de um
autoritarismo disfarçado, o seu silêncio pode camuflar um medo das punições que lhes serão
impostas se ousarem perguntar o porquê ao professor. Regras impostas, sem nenhum tipo de
diálogo entre alunos e professores, são comuns e sair desse método exige atitude, porque,

sem dúvida, não é fácil passar do modelo de poder tradicional que tem
vigorado nas escolas desde sempre, a que chamaria de docentocracia, para um
modelo democrático em que os professores e alunos seriam considerados
parceiros. Logo é muito natural que seja necessário um período de adaptação e
de experimentação de novas formas de convivência e de colaboração, até que
se crie um novo equilíbrio resultante do reposicionamento das forças em jogo:
professores e alunos. (OLIVEIRA, 2011, p. 48).

Interessante ressaltar isso: não defendemos aqui que a escola simplesmente abra mão de
suas responsabilidades e transfira-as para os alunos ou exercite o ―laissez faire, laissez passer, le
monde va de lui même‖6. Por exemplo, a realização de um teste enviado pela Secretaria da
Educação. O teste precisa ser aplicado, isso é um fato, mas por que negar ao aluno informações
como, por exemplo, quais os objetivos daquela avaliação, o que ela está de fato verificando, como
esse conhecimento será mensurado, etc? Isso sendo feito, através de atitudes tão simples, a
parceria entre professores e alunos estará se efetivando e, aos poucos, a balança começará a
equilibrar-se. Entretanto, essa mesma situação pode ocorrer de maneira inversa: o teste precisa ser
5
6

O Rappa, Minha alma (A paz que eu não quero).
―Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo.‖
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feito, ninguém sabe o porquê e os alunos sentem-se como se estivessem sendo punidos por algo
que eles não fizeram. É como se valesse o ditado popular: ―manda quem pode, obedece quem tem
juízo‖. A essa provocação, Freire (2002, p. 44) poderia nos responder que

Por isso é que, acrescento, quem tem o que dizer deve assumir o dever de
motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale,
responda. É intolerável o direito que se dá a si mesmo o educador autoritário
de comportar-se como proprietário da verdade de que se apossa e do tempo
próprio, pois o tempo de quem escuta é o seu, o tempo de sua fala. Sua fala,
por isso mesmo, se dá num espaço silenciado e não num espaço com ou sem
silêncio. Ao contrário, o espaço do educador democrático, que aprende a
falar escutando, é cortado pelo silêncio intermitente de quem, falando, cala
para escutar a quem, silencioso, e não silenciado, fala.

A construção de uma escola democrática e sensível não acontece de uma hora para
outra, ou pela simples existência de uma legislação nesse sentido. Como indivíduos
históricos, sabemos que isso pode levar um tempo, mas façamos a nossa parte.
Busquemos, pois, uma educação na qual os alunos sejam escutados, por mais
desafiador que seja. Assim, talvez, cada um possa, no exercício da profissão, conscientemente
afirmar: ―Sempre recusei os fatalismos. Prefiro a rebeldia que me confirma como gente e que
jamais deixou de provar que o ser humano é maior do que mecanismos que o minimizam‖
(FREIRE, 2002, p. 44). Desse modo, nós, como educadores, não faremos parte da
engrenagem surda que ignora a voz do educando e o direito de cada um de falar e ser ouvido...
sem ―tradutor‖.

1.4 Saber sensível: uma via com sentido

É preciso, antes de dar continuidade a essas reflexões, definir alguns conceitos
específicos e fundamentais para esse estudo, dentre eles o que são o saber e a razão sensível.
Duarte Júnior (2000, p. 16) assim explica a sua escolha pela expressão ―saber sensível‖:

Preferiu-se neste texto o emprego da expressão saber sensível em lugar de
conhecimento sensível por se acreditar que o verbo saber possua uma
denotação mais ampla que o seu congênere conhecer. Enquanto o
conhecimento parece dizer respeito à posse de certas habilidades específicas,
bem como limitar-se à esfera mental da abstração, a sabedoria implica numa
gama maior de habilidades, as quais se evidenciam articuladas entre si e ao
viver cotidiano de seu detentor — estão, em suma, incorporadas a ele. E é
bem este o termo, na medida em que incorporar significa precisamente
trazer ao corpo, fundir-se nele: o saber constitui parte integrante do corpo de
quem o possui, torna-se uma qualidade sua. [...] o saber carrega um sabor,
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fala aos sentidos, agrada ao corpo, integrando-se, feito um alimento, à nossa
existência. Por este viés, o sábio distingue-se do especialista, esse detentor
de conhecimentos parcializados que, na quase totalidade das vezes, não se
conectam às ações de seu próprio dia-a-dia.

Concordamos com essa concepção de saber sensível dada por Duarte Júnior e basearnos-emos nela para tecer as reflexões propostas nesse trabalho. O saber sensível é sim aquele
sentido no corpo, na razão e na emoção e não algo abstrato que se define apenas mentalmente.
É um ponto de equilíbrio nesta sociedade que vem valorizando, paulatinamente, o que é
artificial, sintético, instantâneo e descartável.
Portanto, o saber sensível não visa ao conhecimento apenas inteligível (abstrato,
genérico e cerebral), mas o que é criador, artístico, concreto, particular, corporal. (DUARTE
JÚNIOR, 2010). O saber inteligível procura simbolizar, enquanto o saber sensível é o saber do
corpo, da vivência, da experimentação. Na experiência estética proporcionada pelo saber
sensível, ―a lógica da linguagem é suspensa e eu vivo meus sentimentos sem tentar traduzi-los
em palavras‖ (DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 65), podendo (re)elaborar minha ―visão do mundo‖,
levando em consideração meus sentimentos e particularidades, sem que para isso eu precise
concebê-lo de forma apenas intelectualizada. Razão e emoção, saber sensível e saber inteligível:
não há motivos para reforçar essas dicotomias.
De acordo com Maffesoli (1998, p. 272),

Cabe lembrar que ater-se à vivência, à experiência sensível, não é
comprazer-se numa qualquer delectatio nescire, ou negação do saber, como
é costume crer, por demais freqüentemente, da parte daqueles que não estão
à vontade senão dentro dos sistemas e conceitos desencarnados. Muito pelo
contrário, trata-se de enriquecer o saber, de mostrar que um conhecimento
digno deste nome só pode estar organicamente ligado ao objeto que é o seu.
É recusar a separação, o famoso ―corte epistemológico‖ que supostamente
marcava a qualidade científica de uma reflexão. É, por fim, reconhecer que,
assim como a paixão está em ação na vida social, também tem seu lugar na
análise que pretende compreender esta última.

Podemos refletir que isso parece tão óbvio, mas, por vezes, tão distante da escola. A
escola quer ensinar sobre o mundo, desconectando-se dele, apartando o indivíduo do que lhe é
real, palpável, do seu conhecimento corporificado, reforçando a dicotomia razão e emoção.
Ela se esquece que o saber sensível é um saber que demanda tempo de espera, de sentir, e que
não está direcionado ao ensino acadêmico de arte, mas sim à Arte como uma via sensível para
que o indivíduo perceba seu processo de sentir e de criar. Massagardi (2014, p. 142) nos ajuda
a ampliar essa ideia:
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As experiências com a arte, considerando arte a literatura, as artes visuais, a
música, a dança etc., refinam os sentidos e educam esteticamente. Mas vale
ressaltar que não somente as artes podem trazer ao aluno a dimensão
estética. A própria vida escolar deveria oferecer situações estéticas,
independente da disciplina. Importante lembrar que tem sido comum, em
algumas escolas, observarmos alguns equívocos. Muitos confundem a
experiência estética, que deve ser vivenciada intensa e visceralmente, com o
bom gosto.

A escola, portanto, não pode se isentar de sua responsabilidade com a formação
estética do indivíduo. Ela não deve, como já repetimos várias vezes durante essas reflexões,
valorizar os conhecimentos inteligíveis em detrimento dos sensíveis, ou vice-versa. Sobre
isso, também pondera Duarte Júnior (2000, p. 202):

Sensível e inteligível, portanto, deveriam caminhar ombreados no desvendar
dos mistérios e maravilhas da existência. O sensível e o inteligível: estas
duas maneiras complementares do saber que o projeto moderno houve que
apartar, colocando todo seu esforço educacional em favor do segundo,
furtando-nos assim o prazer do saborear enquanto componente do processo
cognitivo humano. A glacialidade implícita nos métodos científicos para a
obtenção do conhecimento (quantitativo) só pode, pois, congelar os sentidos,
e esse frio epistemológico vai progressivamente anestesiando nossa
capacidade de perceber que o fruir as coisas e acontecimentos constitui a
maneira mais básica que temos de sabê-los.

Interessante a metáfora utilizada acima por Duarte Júnior para descrever a ciência
como algo frio. Se observarmos em nosso cotidiano, expressões relacionadas a baixas
temperaturas remetem-nos à falta de sentimentos: ―agir friamente‖, ―tratar com frieza‖, ―ter
sangue frio‖; ou ainda, relacionamos lugares frios à morbidez, assim como um dos sinais da
morte é o corpo frio, ou seja, sem vida, assim como o próprio gelo é um anestésico.
A oposição a esses exemplos é o sensível, visto, entretanto, de maneira pejorativa em
expressões como ―no calor da emoção‖, geralmente usada para justificar um ato realizado sem
pensar; ou ainda, a visão do inferno, como um lugar quente. O contrário da ação ―friamente
calculada‖ pode ser ―viver um momento quente‖ ou oferecer ―uma saudação calorosa‖ a
alguém. Podemos nos questionar: serão nossas escolas câmaras frias que congelam os
sentidos e os saberes para que eles permaneçam inalterados, insensíveis, anestesiados, alheios
ao mundo e à estesia e estética?
Novamente é Duarte Júnior (2010, p. 25) quem nos orienta, ao nos apresentar noções
sobre aisthesis, estesia e estética:
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Aisthesis: em grego, a capacidade humana de sentir o mundo, de senti-lo
organizadamente, conferindo à realidade uma ordem primordial, um sentido
– há muito sentido naquilo que é sentido por nós. Em português aisthesis
tornou-se estesia, com o mesmo significado dados pelos gregos (sendo
anestesia a sua negação, a incapacidade de sentir). E desse termo originou-se
também a palavra estética, que, referindo-se hoje mais especificamente às
questões artísticas, não deixa ainda de guardar o sentido geral de uma
apreensão humana da harmonia e da beleza das coisas do mundo, que os
órgãos dos sentidos permitem. (Grifos meus).

Uma educação sensível busca valorizar essa capacidade humana de sentir o mundo.
Entretanto, isso nem sempre acontece, por exemplo, até nas aulas de arte (nas quais a escola
institucionalizou como espaço para as questões artísticas) há uma ―anestesia‖ do sensível:
valoriza-se a memorização de datas, características e biografia de artistas ao invés do
indispensável deleite das obras de arte. Nas aulas de Língua Portuguesa ou Literatura, um
filme é utilizado para se fazer uma resenha que valerá nota ou um poema serve para se
destacar dígrafos ou se fazer uma escansão de seus versos. O poema é esquartejado como um
corpo sem vida, frio, inerte... mas o professor está ―dando a matéria‖, ―vencendo o conteúdo‖,
por isso, não há tempo a se perder com a sinestesia que está ali, afinal, neste mundo que está
―anestesiado‖, tudo precisa ser racionalizado para justificar sua permanência no currículo
escolar. Ignora-se, por exemplo, que
A arte não é um signo cuja compreensão se dá apenas por meio do intelecto.
Ao contrário, ela exige não apenas capacidades cognitivas, mas também
respostas afetivas e corporais. O inteligível e o sensível precisam coabitar no
sujeito para que ele compreenda a dimensão de uma obra de arte.
(MASSAGARDI, 2014, p. 148).

O inteligível e o sensível não deveriam ser afastados. Por mais que a palavra seja
importante, e nós já a discutimos aqui, ela não pode estar afastada da ação, da
experimentação, como aponta Maffesoli (1997, p. 191): ―O que é certo é que se trata de
considerar o intelecto e a sensibilidade como sendo inseparáveis‖. Por exemplo, posso
discorrer horas sobre como é uma planta e todo o seu processo de germinação, e isso é
importante, mas o aluno pode vivenciar a experiência de plantar sementes e acompanhar seu
crescimento. O contato com a terra, a semente, o cuidado do regar são aprendizados sensíveis
e que não precisam estar desvinculados da teoria das ciências biológicas. Entretanto, não
podemos crer que esse aprendizado acadêmico seja mais importante e ignorar o saber
sensível, incorporado a nós. É o Menino quem mais uma vez direciona nosso olhar para este
mundo sensível:
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Minha mãe, deitando as folhas de violetas e cobrindo com terra, dizendo
serem mudas, era já mistério que me fazia estrangeiro. Arrancando o capim
que nascia, intruso, entre a alface, a couve, o almeirão, minha mãe passava
horas podando suas mágoas, enterrando suas tristezas, transplantando suas
suspeitas. Depois, com o regador, ela fazia chover sobre os canteiros,
ungindo os brotos. Se me pedia ajuda, eu esquecia um pouco de água em
cada viagem e aguava os pés de serralha, teimosa, nascida na beira da casa
entre os alicerces e as paredes. Não queria deixá-la aguada como eu. Um dia
minha mãe mandaria buscá-la para o almoço, tentando inaugurar outros
gostos, e estariam menos amargas, pensava. Eu sabia contar as sementes dos
quiabos, dos jilós, medir a distância entre as covas, subtrair as que não
vingavam, enquanto calculava a fartura ou não da manhã seguinte

(QUEIRÓS, 2012, p. 32).
A mãe do Menino divide com ele a experimentação do ciclo da vida, preparando-o
para toda a sua intensidade e imprevistos. O menino tece hipóteses, testa-as, aprende diante
das probabilidades. Na aliteração da vida, saboreava a sabedoria silenciosa daqueles sinais. A
mãe e o Menino vivenciavam juntos uma solidariedade orgânica, conforme nos apresenta
Maffesoli (1997, p. 269), marcada, não pelos laços consanguíneos, mas essencialmente pelas
ligações afetivas e de cooperação. O Menino, ali, sentia-se pleno enquanto indivíduo, ―pois os
pequenos rituais cotidianos confortam o sentimento de pertença, a impressão de fazer parte de
uma comunidade‖. Ele sabia, aprendia pelos sentidos e sentia-se inteiro diante de tantos
sabores e saberes apreendidos. Sobre isso, diz-nos Duarte Júnior (2000, p. 202-203):
Apetência, apetite, sabor, fruição, gozo, deleite: termos afins que, para esse
insosso e inodoro conhecimento dito isento e rigoroso, significam apenas um
lazer descompromissado ou o inconseqüente exercício de um prazer, jamais
um orgânico processo de obtenção daquela sabedoria necessária para
alicerçar uma vida mais plena. Mas o prazer do sabor é, sobretudo, o prazer
de se saber, de se saber o mundo e a si mesmo. Revela-se como o fruir das
qualidades, antes do pensar das quantidades. O saber sensível mostra-se,
primordialmente, um ato prazeroso e, como tal, encarado com suspeição por
todo aquele que pensa a educação como uma atividade estóica, dura, áspera,
cinzenta e desprazerosa. ―O dever antes do prazer‖, reza antigo preceito, na
certeza de que o dever (de aprender) há de ser incompatível com qualquer
fruição prazenteira das coisas do mundo. Sensibilidade e objetividade, por
conseguinte, só podem mesmo ser excludentes entre si desde este ponto de
vista.

Já que a sensibilidade e a objetividade não se excluem (ou não deveriam fazê-lo), um
outro ponto a se pensar talvez seja esse: a escola tem valorizado um aprender proporcionado
pela experiência estética ou busca-se, a todo momento, a objetividade racional? Vivencia-se o
aprendizado orgânico ou prima-se por justificar-se o porquê de cada ação, a utilidade de cada
coisa, reforçando a ideia de que ser útil é mais importante que se vivenciar uma experiência
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estética? Há uma coexistência do saber inteligível e sensível, ou esse parece perda de tempo
(um tempo capitalista que vale dinheiro ou, no caso da educação para o ensino médio, um
tempo que poderia estar sendo usado para ensinar-se algo que ―caia no Enem‖)? Será que
temos as respostas para essas indagações? Seriam esses questionamentos úteis ou perda de
tempo? Podemos refletir que

A burguesia criou um universo onde todo gesto tem que ser útil. Tudo tem
que ter um para quê, desde que os mercadores, com a Revolução Mercantil,
Francesa e Industrial, substituíram no poder aquela nobreza cultivadora de
inúteis heráldicas, pompas não rentábeis e ostentosas cerimônias
intransitivas. Parecia coisa de índio. Ou de negro. O pragmatismo de
empresários, vendedores e compradores, mete preço em cima de tudo.
Porque tudo tem que dar lucro. Há trezentos anos, pelo menos, a ditadura da
utilidade é unha e carne com o lucrocentrismo de toda essa nossa civilização.
E o princípio da utilidade corrompe todos os setores da vida, nos fazendo
crer que a própria vida tem que dar lucro. Vida é o dom dos deuses, para ser
saboreada intensamente até que a Bomba de Nêutrons ou o vazamento da
usina nuclear nos separe deste pedaço de carne pulsante, único bem de que
temos certeza (LEMINSKI, 2011, p. 77).

Reafirmamos que, infelizmente, nesse ―lucrocentrismo‖, como define Leminski,
discutir a importância do saber sensível parece realmente perda de tempo, diante de sua
inutilidade. Como então defender esses pressupostos na escola? Sobre o texto citado de
Leminski (2011), Duarte Júnior (2011, p. 06) reflete que

a gente precisa entender que, no fundo, o sentido da vida nos é dado pelas
coisas inúteis. A vida é absolutamente inútil. Inútil! Pensemos, por exemplo,
no que significa um dia útil. Dia útil é a coisa mais chata que se tem, já que
em geral é preenchido por tarefas práticas, como ir ao banco, pagar as
contas, frequentar reuniões... Os dias inúteis é que são bons. Os feriados e
fins de semana, quando se fica em casa, se vai ao cinema, se lê, se toma
cerveja, se ama e se diverte. Os dias inúteis é que dão sentido à vida; nas
coisas inúteis é que reside o sentido da vida. Na verdade, só fazemos as
coisas úteis para poder ganhar dinheiro, o dinheiro que nos permite viver as
inúteis.

Como lidar com essa inutilidade do que é sensível? A grande parte dos professores
não está preparada para tal tarefa, mas, sabemos que uma educação sensível somente pode
―ser levada a efeito por educadores cujas sensibilidades tenham sido desenvolvidas e
cuidadas, tenham sido trabalhadas como fonte primeira dos saberes e conhecimentos que se
pode obter a cerca do mundo‖ (DUARTE JÚNIOR, 2010, p. 31). É inegável a importância do
professor que eduque para o sensível diante de um mundo no qual
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Há uma loucura dos corpos que, perdidos em meio às ofertas da sociedade
contemporânea, não sabem mais como perceber nuances delicadas em meio
à parafernália pós-moderna.
O que se observa é que muitas pessoas demonstram satisfação com o
superficial, com aquilo que aparentemente contém tudo o que necessita, sem
nunca enveredar-se pelo profundo. A experiência estética é essa imersão, a
busca pelo sentido das coisas e não apenas a resignação com aquilo que é
aparente. Entretanto, é preciso educar os sentidos para entender além do
óbvio, a beleza e a amplitude de cada experiência vivida, atribuindo a ela um
significado (MASSAGARDI, 2014, p. 144).

Volta à tona ao nosso debate o quanto a formação do professor influencia na maneira
como ele desenvolve (ou não) em sua prática aspectos do saber sensível e seu impacto na
formação dos educandos, pois

a educação da sensibilidade pressupõe necessariamente uma educação
sensível, isto é, um esforço educacional que carregue em si mesmo, em
métodos e parâmetros, aquela sensibilidade necessária para que a dimensão
sensível dos educandos seja despertada e desenvolvida (DUARTE JÚNIOR,
2010, p. 31).

O educador que traz em si esses valores dificilmente se afastará deles, mesmo com a
rigidez das estruturas escolares, tão cerceadas pela ideia de que, como já discutimos, valorizar
o sensível é abrir mão dos conteúdos ditos ―úteis‖, como se fosse impossível associá-los.
Sobre isso, Massagardi (2014, p. 150) nos fala que ―educar os sentidos, sem deixar de lado a
ética, oferecendo a um mundo pessoal restrito a oportunidade de compreender a amplitude de
um universo é tarefa que deve nortear a prática pedagógica do educador‖, visão que corrobora
o que Duarte Júnior (2000, p. 177) defende quando afirma:

Assim, a educação da sensibilidade, o processo de se conferir atenção aos
nossos fenômenos estésicos e estéticos, vai se afigurando fundamental não
apenas para uma vivência mais íntegra e plena do cotidiano, como parece
ainda ser importante para os próprios profissionais da filosofia e da ciência,
os quais podem ganhar muito em criatividade no âmbito de seu trabalho,
por mais racionalmente ―técnico‖ que este possa parecer. Uma educação
que reconheça o fundamento sensível de nossa existência e a ele dedique a
devida atenção, propiciando o seu desenvolvimento, estará, por certo,
tornando mais abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e
racionais de operação da consciência humana. Contra uma especialização
míope, que obriga a percepção parcial de setores da realidade, com a
decorrente perda de qualidade na vida e na visão desses profissionais do
muito pouco, defender uma educação abrangente, comprometida com a
estesia humana, emerge como importante arma para se enfrentar a crise
que acomete o nosso mundo moderno e o conhecimento por ele produzido.

60

Por sorte, há professores sensíveis para educar para o sensível. Eles estão por aí,
espalhados por esse mundo, seja no anonimato ou provocando incômodo nas rígidas instituições
escolares. De certo existem e não são apenas personagens fictícios de filmes como ―Sociedade
dos Poetas Mortos‖, ―O sorriso da Monalisa‖, ―Como estrelas na Terra: toda criança é especial‖,
―Escritores da Liberdade‖, ―Ao mestre, com carinho‖, ―Mentes perigosas‖, ―Uma professora
muito maluquinha‖, ou tantos outros cujos nomes poderíamos listar. Existem e propiciam aos
alunos experiências sensíveis, como a que nos conta o Menino:

Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia
poemas, mas escrevia fundo em nosso pensamento as ideias mais eternas.
Ninguém suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela
Mistral, Alvarenga Peixoto e ‗Toc, toc, tamanquinhos‘ (QUEIRÓS, 2012,
p. 19).

Como fazer para escrever no pensamento dos educandos essas ―ideias mais eternas‖,
tão diferentes da simples memorização de conteúdos pouco significativos para os alunos?
Dona Maria sabia: era preciso ir pelo viés do sentir e isso proporcionava aos alunos, além de
um saber sensível, um prazer estético, como nos ajuda a apreender Maffesoli (1998, p. 207)
quando esclarece que ―deve-se entender estética, aqui, em seu sentido mais simples: vibrar em
comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente. Coisas que permitem a cada um,
movido pelo ideal comunitário, sentir-se deste mundo e em casa neste mundo‖.
Será possível que uma educação que não acredite no saber estético e na razão
sensível faça com que cada aluno sinta-se em ―casa neste mundo‖? Infelizmente pensamos
que isso não será possível enquanto habitarmos um mundo no qual

O médico aprende que não deve sentir como sua a dor de seus pacientes,
para que possa tratá-los de maneira genérica dentro da rotina hospitalar.
Ensina-se ao professor a manipular os alunos, a fim de obter aprendizagem,
sem deixar-se arrastar pela singularidade de suas vivências. O político
aprende a manejar massas, constituições e decretos, que incidem sobre o
"bem comum", sem deixar-se arrastar pelos casos individuais, pois se acha
que desta maneira perderia sua eficácia. [...] Para ser bem sucedido em nossa
cultura, é imperioso tornar-se insensível a muitas vivências singulares, a fim
de assumir uma máscara estereotipada que não delate nossas emoções nem
as nossas dúvidas, isto é, que não denuncie a radical diferença daqueles
fenômenos com os quais entramos em contato. Afirma-se que o bom político
não deve ter muitos escrúpulos, como o bom general não pode levar em
conta o sentir pessoal de cada soldado, mas o êxito global da batalha
(RESTREPO, 1998, p. 64).

Talvez precisemos recomeçar. Voltar a enxergar o ser humano em sua totalidade:
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corpo e mente, razão e emoção. Afinal, escolhendo por qual via queremos seguir, de forma
consentida e com sentido, aprendamos que ―começar de novo [...] não traz vergonha, mas
atiça a coragem‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 43).

1.5 Ludicidade: extrapolando as fronteiras do brincar

Jogos, brincadeiras, brinquedo, lúdico, ludicidade... palavras que, por vezes, se
misturam e parecem uma coisa só. Nossas considerações neste trabalho contemplarão essas
palavras, buscando conhecer um pouco melhor algumas das faces de sua face, como nos
propõe Drummond (2007, p. 117):

Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?

Grande parte dos trabalhos realizados sobre ludicidade inicia-se com uma análise
sobre a obra de Johan Huizinga chamada Homo Ludens. Nela, o autor discorre sobre a caráter
e o sentido do jogo como elemento cultural. Segundo ele, ―existe uma terceira função, que se
verifica tanto na vida humana quanto animal, e é tão importante como o raciocínio e o fabrico
de objetos: o jogo.‖ (HUIZINGA, 2000, p. 1). Para ele, portanto, o homo ludens (homem que
joga) seria um modo de designar o homem que viria logo após o homo sapiens (homem que
sabe) e o homo faber (homem que faz). Segundo o autor,
o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da "vida quotidiana". Assim definida, a noção
parece capaz de abranger tudo aquilo a que chamamos "jogo" entre os
animais, as crianças e os adultos: jogos de força e de destreza, jogos de sorte,
de adivinhação, exibições de todo o gênero. Pareceu-nos que a categoria de
jogo fosse suscetível de ser considerada um dos elementos espirituais
básicos da vida (HUIZINGA, 2000, p. 22).

Huizinga (2000) apresenta-nos a ação de jogar como o fato mais antigo da cultura,
afinal, os animais brincam como os homens. Mesmo que de forma instintiva, eles
experienciam os elementos essenciais para o jogo: a vivência de uma espécie de ritual, o
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respeito a determinadas regras, o prazer e o divertimento advindos dessa ação. Se o jogar
propicia uma ―descarga da energia vital‖ (HUIZINGA, 2000, p. 3), ele faz parte da essência
humana e, também, mas não só por isso, deve ser ressignificado na sociedade contemporânea.
Metaforicamente, podemos dizer que sem ele morremos um pouco a cada dia.
Em meio a uma sociedade que prima tanto pelo racional, como discutimos
anteriormente, precisamos atentar-nos para o fato que
A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados
por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação,
nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a característica
primordial do jogo. O mais simples raciocínio nos indica que a natureza
poderia igualmente ter oferecido a suas criaturas todas essas úteis funções de
descarga de energia excessiva, de distensão após um esforço, de preparação
para as exigências da vida, de compensação de desejos insatisfeitos etc., sob
a forma de exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu
a tensão, a alegria e o divertimento do jogo (HUIZINGA, 2000, p. 4).

Diante dessa possibilidade que a natureza nos proporcionou, é interessante observar
que o jogo valoriza a liberdade do indivíduo. Por ser uma atividade voluntária, uma espécie de
evasão da vida real, o jogo torna-se necessário pelo simples (e importante) prazer que desperta
no jogador. Ali, absorvido inteiramente na dinâmica do jogar, o indivíduo experimenta um
intervalo em sua vida cotidiana. É uma ilusão, palavra que significa literalmente "em jogo"
(de inlusio, illudere ou inludere) e é preciso entender sua significação para adentrar no mundo
de ―isolamento‖ proporcionado pelo jogo, um mundo que apresenta caminhos e sentidos
próprios. Caso contrário, o indivíduo será um ―desmancha prazeres‖, aquele que ―destrói o
mundo mágico, portanto, é um covarde e precisa ser expulso‖ (HUIZINGA, 2000, p. 10).
Ainda, segundo Huizinga (2000, p. 9), o jogo está intimamente ligado à estética, pois

As palavras que empregamos para designar seus elementos pertencem quase
todas à estética. São as mesmas palavras com as quais procuramos descrever
os efeitos da beleza: tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação,
solução, união e desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço: é "fascinante",
"cativante". Está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes
de ver nas coisas: o ritmo e a harmonia.

Há, portanto, um valor estético no jogar que não pode ser ignorado, bem como um
valor ético, pois no jogo deseja-se vencer de modo a livrar-se da tensão criada pelo jogo (o
desejo de chegar até o final, de ―ganhar‖), mas esse estado de tensão não está isento da
observância de regras.
A partir daí podemos observar outra questão apresentada por Huizinga: o jogo é
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coisa séria. A dicotomia jogo e seriedade, inclusive, não é tão clara em todas as línguas,
conforme apresenta-nos o autor. Para reafirmar a seriedade do jogo, Huizinga (2000, p. 15),
utiliza-se de uma citação do filósofo Platão como argumento de autoridade em seu texto: ―É
preciso tratar com seriedade aquilo que é sério". O jogador, envolvido na ação de jogar,
afasta-se da vida cotidiana e entrega-se de ―corpo e alma‖, ou seja, em toda a sua plenitude,
ao livre exercer da natureza do jogo, pois, ―é legitimo considerar o jogo uma ‗totalidade‘, no
moderno sentido da palavra, e é como totalidade que devemos procurar avaliá-lo e
compreendê-lo‖ (HUIZINGA, 2000, p. 4).
Diante da plenitude que o indivíduo experimenta no jogo, podemos nos aproximar de
outra expressão que nos é cara: ludicidade. De acordo com Huizinga (2000, p. 27),

o latim cobre todo o terreno do jogo com uma única palavra: ludus, de
ludere, de onde deriva diretamente lusus.[...] Embora ludere possa ser usado
para designar os saltos dos peixes, o esvoaçar dos pássaros e o borbulhar das
águas, sua etimologia não parece residir na esfera do movimento rápido, e
sim na da não-seriedade, e particularmente na da "ilusão" e da "simulação".
Ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as competições, as
representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar. Na expressão lares
ludentes, significa "dançar". Parece estar no primeiro plano a ideia de
"simular" ou de "tomar o aspecto de".

Etimologicamente, a palavra ―lúdico‖ é muito rica e abarca uma série de conceitos,
como vimos. No entanto, parece-nos que Huizinga (2000) atrela o lúdico apenas aos jogos,
por isso, neste trabalho, ao nos referirmos à ludicidade, reportar-nos-emos à Luckesi (2000)
quando afirma que o que marca a ludicidade é a plenitude com que vivenciamos uma
experiência. Segundo ele,

O que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age
ludicamente, vivencia uma experiência plena. Com isso, queremos dizer que,
na vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós estamos plenos, inteiros
nesse momento; nos utilizamos da atenção plena, como definem as tradições
sagradas orientais. Enquanto estamos participando verdadeiramente de uma
atividade lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra
coisa além dessa própria atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos,
flexíveis, alegres, saudáveis. Poderá ocorrer, evidentemente, de estar no
meio de uma atividade lúdica e, ao mesmo tempo, estarmos divididos com
outra coisa, mas aí, com certeza, não estaremos verdadeiramente
participando dessa atividade. Estaremos com o corpo ai presente, mas com a
mente em outro lugar e, então, nossa atividade não será plena e, por isso
mesmo, não será lúdica (LUCKESI, 2000, p. 21).

É nesse estado de plenitude que a experiência lúdica nos proporciona que
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fundamentamos nossa visão de ludicidade. O lúdico pode estar ligado ao jogo, mas não existe
somente dentro dele. Pereira (2002, p. 17) torna mais compreensível essa noção de ludicidade
ao nos apresentar que
As atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie sua inteireza e sua
autonomia em um tempo-espaço próprio, particular. Esse momento de
inteireza e de encontro consigo mesmo gera possibilidades de
autoconhecimento e de maior consciência de si. Esse encontro não se
caracteriza necessariamente pela alegria com a carga significativa que
geralmente lhe atribuímos, mas pela sensação de bem-estar por estarmos
realmente conosco. Entender e vivenciar esta experiência exige a entrega, o
que se torna inviável no fazer mecânico, no fazer por fazer.

A ludicidade, partindo das reflexões de Luckesi (2000) e Pereira (2002, 2011), estão
profundamente ligadas à experiência vivenciada pelo sujeito em sua individualidade. Vivemos
na ―era da informação‖, entretanto, parece que experienciamos cada vez menos a vida. Nesse
sentido, Larrosa (2002, p. 22) nos adverte que devemos separar experiência de informação.
Assim ele nos diz:
o saber de experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas, tal como
se sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando se está informado.
É a língua mesma que nos dá essa possibilidade. Depois de assistir a uma
aula ou a uma conferência, depois de ter lido um livro ou uma informação,
depois de ter feito uma viagem ou de ter visitado uma escola, podemos dizer
que sabemos coisas que antes não sabíamos, que temos mais informação
sobre alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada
nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que aprendemos nada
nos sucedeu ou nos aconteceu.

Ou seja, a informação existe, mas é a experiência que nos toca, que nos marca
através dos sentidos. Para exemplificar isso, apresentamos uma provocação: os alunos estão
cada vez mais conectados ao mundo através da internet e suas inúmeras possibilidades, por
isso, um dos grandes desafios da escola atualmente é o uso dos celulares no ambiente escolar.
Porém, nosso questionamento vai além: será que esses indivíduos que estabelecem suas
relações através das redes sociais estão experienciando de fato esses relacionamentos? Ou
ainda, um jovem que vai a um show de seu artista preferido, mas ao invés de assistir à
apresentação preocupa-se em registrá-la em vídeo, fotografias e dividir tudo em tempo real
com seus milhares de contatos na rede social está de fato vivendo a experiência de estar ali?
Ultimamente vemos que a moda de selfies7 está se tornando algo quase bizarro: não importa o
7

Selfie é um neologismo criado a partir do termo self-portrait, que em inglês significa ―autorretrato‖, feito
através de um celular ou câmera e divulgado nas redes sociais.
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que esteja acontecendo, as pessoas querem tirar uma foto e publicá-la nas redes sociais. A
experiência plena dos momentos parece estar desaparecendo da vida das pessoas, sempre tão
preocupadas com a opinião alheia. Larrosa (2002, p. 22) mais uma vez reflete lucidamente
que, a cada dia, o sujeito está se transformado em

um sujeito fabricado e manipulado pelos aparatos da informação e da
opinião, um sujeito incapaz de experiência. E o fato de periodismo destruir a
experiência é algo mais profundo e mais geral do que aquilo que derivaria do
efeito dos meios de comunicação de massas sobre a conformação de nossas
consciências.

No ambiente escolar, esse problema também aparece. Acostumados a não
experienciar plenamente os fatos da vida diária, os alunos mostram-se, por vezes, perdidos
diante de atividades lúdicas. Podemos perceber isso quando notamos que

as exigências e transformações das sociedades modernas vão,
progressivamente, afastando os indivíduos das atividades lúdicas, criando
formas de lazer estereotipadas, como as oferecidas pela televisão e pelo
computador, que os colocam em uma postura passiva, solitária, alienada,
repetitiva e inexpressiva. Além disso, o corpo, a afetividade e a criatividade
são pouco trabalhados pela escola assim como a arte, o prazer e o lúdico.
Mente e corpo constituem um todo inseparável que a escola, da forma como
vem sendo constituída, insiste em separar. A preocupação com a ―formação
intelectual‖ do educando desde os primeiros anos faz com que o
desenvolvimento das sensações, a percepção corporal e necessidades vitais,
como o movimento, a fantasia e a brincadeira, sejam esquecidos ou relegados
a segundo plano (PEREIRA, 2002, p. 19).

Novamente, deparamo-nos com a sociedade contemporânea e suas limitações em
relação à formação de um indivíduo em toda a sua inteireza. Sendo assim, um educador lúdico
encontrará alguns obstáculos no exercício de uma educação que encontre na ludicidade um viés
para o desenvolvimento de uma razão sensível. Certamente, além das limitações impostas pela
instituição escolar e sua burocracia infértil, ele poderá encontrar alunos que também já foram
moldados pelo sistema. Alunos, como já discutimos aqui, silenciados, engessados dentro de uma
educação que não permite a eles o livre exercer de sua autonomia, criatividade e afetividade. Por
isso, ao serem convidados a participar de uma atividade lúdica, eles podem vivenciar, por um
lado, o incômodo do novo, do desconhecido; por outro a necessidade vital, que os impele, como
nos apresenta Huizinga (2000), a vivenciá-las.
Pereira (2011, p. 62) diz que,
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As atividades lúdicas não são apenas momentos divertidos ou simples
passatempos. São muito mais que isso. São momentos de descoberta, de
construção e compreensão de si; estímulos à autonomia e à expressão
pessoal, momentos de expansão em que as contrações que se cronificaram
começam a ceder, e a pulsação que marca a presença da vida viva vai sendo
retomada.

Fazer da sala de aula um ambiente lúdico pode ser um desafio para o professor.
Colaborar para que os alunos vivenciem esse estado de plenitude individual demanda, por
parte do educador, que ele também apresente uma atitude lúdica. Cabe a ele proporcionar, a
priori, um ambiente no qual o educando sinta-se acolhido e confortável para vivenciar esses
momentos de contentamento, plenitude e integração que as atividades lúdicas possibilitam.
Entretanto, não podemos nos esquecer de que uma atividade lúdica, como também já
apresentamos, não precisa ser lúdica para todos, nem ao mesmo tempo. O lúdico está ligado à
individualidade, à experiência interna do indivíduo, por isso, cada um a vivenciará de uma
maneira. O Menino assim descreve seu contato com o aprendizado de um instrumento
musical, que a princípio poderia ser lúdico:

Ela me falou que Dona Isaltina, sua irmã, ia me ensinar a tocar violino,
conforme o desejo de minha mãe. Comecei a frequentar as aulas e não mais
brinquei com os meninos depois da janta. Heráclita e Filinha, filhas do José
Porfírio, reclamavam minha ausência (QUEIRÓS, 2012, p. 44).

Tocar o instrumento musical não era desejo do menino, por isso, aqueles momentos
não eram plenos para ele: sua vontade era estar brincando com as outras crianças. Em sala de
aula, isso também pode acontecer, por exemplo, na aula de Língua Portuguesa. Suponhamos
que seja proposta aos alunos a seguinte atividade: criar uma paródia de uma canção e
apresentá-la para a turma. Esse momento pode ser extremamente lúdico para um aluno mais
extrovertido, mas pode causar certo desconforto para aquele que é tímido. Ou seja, será lúdico
para um, não para o outro. Entretanto, se é propiciado a esse aluno tímido, por exemplo, que
participe da elaboração da letra, sem lhe cobrar que se apresente frente à turma, essa atividade
poderá ser lúdica para ele, caso haja um envolvimento de sua parte. Ou seja,

ao afirmar que a atividade lúdica traz uma oportunidade de experiência plena,
importa estar atento para o ―olhar‖ a partir do qual estamos afirmando isso: a
dimensão do eu, do interno. E é em função dessa visão que defendo a idéia de
que vivência lúdica propicia ao sujeito uma experiência de plenitude, devido
ela ir para além dos limites do ego, que gosta de descrições específicas de cada
coisa, que serve-se permanentemente do julgamento, que se fixa em posições
tomadas como as únicas certas, [...] (LUCKESI, 2002, p. 33).
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Acrescentamos a esse exemplo, a situação vexatória a que alguém é exposto em
nome de uma suposta diversão. Apelidos, piadas ou ações que desqualificam alguém são
chamadas de ―brincadeiras‖, mas não são lúdicas. Pode até ser divertido para alguns, mas não
é lúdica, prazerosa e plena para quem é alvo delas. O Menino vivenciou momentos assim e
nos narra um deles:

Eu ia descalço, como tantos, para a escola. Sapato era coisa de domingo com
frango, pai em casa e macarrão. A poeira da estrada, misturada com o frio e
o orvalho de maio, trincava minhas pernas. Antes de dormir, minha mãe
esfregava diadermina, ou manteiga de cacau, ou sebo. A maldade da poeira
virava só carinho e brilho. Minhas canelas finas pegavam lustro e o José
cantava a ―Seriema do Mato Grosso‖. Sem conhecer seriema ou Mato
Grosso eu experimentava a maior raiva, sem saber que ele me insultava, por
despeito (QUEIRÓS, 2012, p. 09).

O Menino vivia com a mãe um momento lúdico. Seu toque poderia ser acompanhado
por uma conversa, uma canção ou um olhar amoroso. O Menino estava ali por inteiro, em
contato com seus sentimentos, com o toque que o (re)ligava à mãe, mas José, seu irmão,
vivenciava aquele momento de outra forma. Ele sabia do mal-estar causado por ele se
cantasse determinada canção, mesmo assim, o fazia. Era uma situação divertida para José,
mas não era lúdica para o Menino, que se sentia excluído da ―graça‖ da história, pois não
entendia nada da música que era cantada.
Outra questão sobre a ludicidade deve ser pontuada: os aspectos lúdicos não estão
sempre ligados ao brincar. Há presença de ludicidade no brincar, mas não apenas nele,
principalmente quando percebemos que o ―brincar‖ varia de acordo com o sujeito: a
brincadeira da criança é diferente daquela do adolescente, sendo esta também diferente do
brincar para o adulto. Pereira (2011, p. 75) afirma que ―o lúdico para o adulto ou o
adolescente não significa brincar como criança, e sim estar imerso em sua atividade, vivenciála com entrega‖. O que conecta esses ―brincares‖ ao lúdico é que, em todos eles, há a
possibilidade de uma experiência plena, que independentemente da idade, é individual.
Larrosa (2008, p. 27) reflete que ―este é o saber da experiência: o que se adquire no modo
como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como
vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece‖. Interessante pensar sobre isso: a
experiência é individual, sentida pelo sujeito a partir da totalidade de seu ser no mundo e com
o mundo: corpo e mente, razão e emoção. Por isso, não se aprende com a experiência do
outro: posso ouvi-la e compreendê-la, mas ela só me pertencerá se, de alguma maneira, eu
―revivê-la‖ e tomá-la como minha.
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Ao vivenciar uma atividade lúdica, experimenta-se algo que é muito particular ao
indivíduo e que portanto fará parte do que ele é e do que ele está se tornando. Por isso, para
que todos os educandos tenham resguardados o direito de vivenciarem o lúdico na escola, de
formarem suas subjetividades, as DCNs explicitam que

Ao se debruçar sobre uma área de conhecimento ou um tema de estudo, o
aluno aprende, também, diferentes maneiras de raciocinar; é sensibilizado
por algum aspecto do tema tratado, constrói valores, torna-se interessado ou
se desinteressa pelo ensino. Assim, a aprendizagem de um componente
curricular ou de um problema a ser investigado, bem como as vivências dos
alunos no ambiente escolar, contribuem para formar e conformar as
subjetividades dos alunos, porque criam disposições para entender a
realidade a partir de certas referências, desenvolvem gostos e preferências,
levam os alunos a se identificarem com determinadas perspectivas e com as
pessoas que as adotam, ou a se afastarem de outras. Desse modo, a escola
pode contribuir para que eles construam identidades plurais, menos fechadas
em círculos restritos de referência e para a formação de sujeitos mais
compreensivos e solidários (BRASIL, 2013b, p. 116).

Acreditamos que uma das formas de a escola contribuir para a formação desses
sujeitos ―compreensivos e solidários‖ seja através da ludicidade, como expomos aqui. Falcão
(2002, p. 93) afirma que ―a essência lúdica é um processo inalienável e intrasferível, portanto,
não é privilégio de alguns‖, por isso,

Do ponto de vista da abordagem, reafirma-se a importância do lúdico na vida
escolar, não se restringindo sua presença apenas à Arte e à Educação Física.
Hoje se sabe que no processo de aprendizagem a área cognitiva está
inseparavelmente ligada à afetiva e à emocional. Pode-se dizer que tanto o
prazer como a fantasia e o desejo estão imbricados em tudo o que fazemos.
Os estudos sobre a vida diária, sobre o homem comum e suas práticas,
desenvolvidos em vários campos do conhecimento e, mais recentemente,
pelos estudos culturais, introduziram no campo do currículo a preocupação
de estabelecer conexões entre a realidade cotidiana dos alunos e os
conteúdos curriculares. Há, sem dúvida, em muitas escolas, uma
preocupação com o prazer que as atividades escolares possam proporcionar
aos alunos. Não obstante, frequentemente parece que se tem confundido o
prazer que decorre de uma descoberta, de uma experiência estética, da
comunhão de ideias, da solução de um problema, com o prazer hedonista
que tudo reduz à satisfação do prazer pessoal, alimentado pela sociedade de
consumo (BRASIL, 2013b, p. 116).

Se o próprio Estado reafirma a importância do lúdico no ambiente escolar e o prazer
por ele proporcionado, não é possível conceber uma educação que o considere inútil ou
supérfluo. Uma educação que relegue a ludicidade a um simples passatempo ou ―coisa‖ de
professor novato ou idealista.
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Interessante registrar que o Estado, no mesmo documento, reconhece que

A escola tem tido dificuldades para tornar os conteúdos escolares
interessantes pelo seu significado intrínseco. É necessário que o currículo
seja planejado e desenvolvido de modo que os alunos possam sentir prazer
na leitura de um livro, na identificação do jogo de sombra e luz de uma
pintura, na beleza da paisagem, na preparação de um trabalho sobre a
descoberta da luz elétrica, na pesquisa sobre os vestígios dos homens
primitivos na América e de sentirem o estranhamento ante as expressões de
injustiça social e de agressão ao meio ambiente (BRASIL, 2013b, p. 116).

Nesse fragmento, fica clara para nós a preocupação do Estado em propiciar uma
educação estética aos educandos, reconhecendo que a ludicidade colabora com isso.
Entretanto, não basta que se legisle sobre a questão, urge que a prática abarque essa teoria.
Falcão (2002, p. 93) nos adverte que a essência lúdica ―não cai do céu e nem é algo que
acontece por acaso. Para que se manifeste, ela deve ser adubada, regada, tratada e colhida,
infinitamente.‖ Diante disso, valorizar o ―significado intrínseco‖ dos conteúdos escolares
passa pela valorização do saber sensível, passa pela experiência plena vivenciada pelo
estudante proporcionada por uma educação lúdica, independentemente da etapa escolar na
qual se encontra o estudante.
As DCNs, ao se referirem à educação indígena, registram a reflexão abaixo, a qual
podemos estender à educação básica como um todo:

A ludicidade como estratégia pedagógica, por exemplo, não deve restringirse ao universo da educação infantil, podendo perpassar vários momentos do
processo de ensino aprendizagem nas escolas indígenas que ofertam o
Ensino Fundamental. De acordo com esta orientação, as brincadeiras, as
danças, as músicas e os jogos tradicionais de cada comunidade e das
diferentes culturas precisam ser considerados componentes curriculares ou
instrumentos pedagógicos importantes no tratamento das ―questões
culturais‖, tornando mais prazeroso o aprendizado da leitura, da escrita, das
línguas, dos conhecimentos das ciências, das matemáticas, das artes
(BRASIL, 2013b, p. 366-367).

Apesar de uma visão um pouco parcial sobre o lúdico, não podemos negar o valor
desse documento ao reafirmar que a ludicidade deve ser utilizada como estratégia pedagógica.
Nosso desafio ―será redimensionar o alcance do lúdico para além da produção, diversão e
entretenimento‖ (FALCÃO, 2002, p. 113), ou seja, não podemos fazer das experiências
lúdicas algo ―útil‖ dentro da educação, correndo o risco de, novamente, reforçar a concepção
cartesiana que separa o racional do emocional, pois se assim o fizermos, a experiência deixará
de ser lúdica. Luckesi (2002, p. 48) já discute que
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Em função de nossa herança iluminista, queremos aprender e ensinar
somente pelo processo cognitivo e, em função de nosso comprometimento
com a produtividade, buscamos sempre mais e mais atividades. Com isso,
nossa experiência de sentir permanece relegada ao segundo plano; ou ao
terceiro, quarto,... último plano!

Ao mesmo tempo que isso acontece nas salas de aula, há uma tentativa de romper
com esses padrões. Por exemplo, retornemos às DCNs e àquilo que ela define como
―princípios estéticos‖. Neles, observamos uma visão interessante sobre a necessidade de
colaborar na formação de seres plenos através da

valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade
de manifestações artísticas e culturais. O trabalho pedagógico na unidade de
Educação Infantil, em um mundo em que a reprodução em massa sufoca o
olhar das pessoas e apaga singularidades, deve voltar-se para uma
sensibilidade que valoriza o ato criador e a construção pelas crianças de
respostas singulares, garantindo-lhes a participação em diversificadas
experiências (BRASIL, 2013b, p. 88).

Apesar de direcionado apenas à educação infantil, tais ―princípios estéticos‖ devem
permanecer em todas as etapas de formação do educando. Entretanto, infelizmente, já se
observa nessa etapa um distanciamento do brincar.
As crianças (e posteriormente os jovens) vão sendo expostos a uma educação que
visa o futuro (sempre tão incerto) e por isso vai se repetindo a ideia de que brincar é perda de
tempo. Entretanto, sabemos que

Brinca-se quando se está atento ao que se faz no momento em que se faz. Isso
é o que agora nos nega nossa cultura ocidental, ao chamar continuamente
nossa atenção para as conseqüências do que fazemos e não para o que
fazemos. Assim, dizer "devemos nos preparar para o futuro" significa que
devemos dirigir a atenção para fora do aqui e agora; dizer "devemos dar boa
impressão" quer dizer que devemos atentar ao que não somos mas ao que
desejamos ser. Ao agir dessa maneira, criamos uma fonte de dificuldades em
nossa relação com os outros e conosco mesmos, pois estamos onde está a
nossa atenção e não onde estão nossos corpos. Brincar é atentar para o
presente (MATURANA; VERDER-ZOLLER, 2011, p. 230).

Parece-nos que realmente vivemos em dois mundos distintos: enquanto os estudos
nos mostram que o caminho para a educação (e não só para ela) é voltar-se para a valorização
do humano, do presente, da sensibilidade, a vida parece trilhar um caminho inverso. Não são
poucos os exemplos de escolas que oferecem a educação infantil e nas quais o quadro docente
é composto por profissionais recém-formados em boas universidades, em bons cursos de
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Pedagogia, mas que realizam na prática ações completamente contrárias às discutidas em sala
de aula. O argumento falacioso de que a ―teoria é uma e a prática é outra‖ não convence mais.
Não podemos aceitar, por exemplo, que um profissional que teve acesso aos estudos mais
aprofundados referentes ao desenvolvimento da criança e à importância do brincar se sujeite a
oferecer para crianças da educação infantil atividades mecânicas de colorir a partir de um
desenho copiado da internet ou que prive essa criança de brincar livremente no pátio da
escola. Tudo isso porque a escola, equivocadamente, decidiu que o importante é que a criança
aprenda a escrever seu nome aos quatro anos! Podemos nos perguntar o que isso tem a ver
com as atividades lúdicas e refletir sobre a resposta de Luckesi (2002, p. 48):

As atividades lúdicas, por serem atividades que conduzem a experiências
plenas e, consequentemente, primordiais, a meu ver, possibilitam acesso aos
sentimentos mais indiferenciados e profundos, o que por sua vez possibilita
o contato com forças criativas e restauradoras muito profundas, que existem
em nosso ser. A vivência dessas experiências, vagarosamente, possibilita a
restauração das pontes entre as partes do corpo, assim como a restauração do
equilíbrio entre os componentes psíquicos-corporais do nosso ser. Na
atividade lúdica, o ser humano, criança, adolescente ou adulto, não pensa,
nem age, nem sente; ele vivencia, ao mesmo tempo, sentir, pensar e agir. Na
vivência de uma atividade lúdica, como temos definido, o ser humano tornase pleno, o que implica o contato com e a posse das fontes restauradoras do
equilíbrio.

Portanto, aprender não deveria estar desvinculado de ser em plenitude, não apenas na
escola, mas por toda a vida. Delors (2010) nos apresenta os quatro os pilares da educação:
aprender a conhecer, fazer, conviver e ser. Sabemos que a ludicidade propicia ao indivíduo,
em qualquer etapa de sua vida, escolar ou não, a vivência desses aprendizados.
Acreditamos que (re)descobrir o significado de ludicidade como algo que vem ao
encontro daquilo que acreditamos sobre educação é encontrar uma chave que nos possibilita
adentrar no ―reino das palavras‖ descrito por Drummond... é também não dar essa descoberta
como finalizada em si mesma, mas vivenciá-la sempre com um desejo de ir além... O Menino
sabia disso: ―Um dia comprei um cadeado com chave. Passava horas abrindo e fechando,
tentando descobrir o mistério do segredo guardado nele‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 28). Quem
disse que a melhor parte da brincadeira é conseguir a chave que abre o cadeado?
Continuemos nosso jogo de abrir e fechar livros, portas, conceitos e cadeados à
procura de outros saberes e mistérios guardados pelo mundo, extrapolando, de maneira lúdica,
as fronteiras do brincar.
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1.6 Aprendizagem significativa: o que trazemos (e levamos) na bagagem?
Aprender (do Latim, ad: ―junto‘ / prehendere: pegar, segurar) denota,
etimologicamente, ―levar para junto de si‖ ou ainda ―levar para junto da memória‖. A partir
dessa definição, podemos nos indagar: mas o que essa palavra expressa quando relacionada à
educação? Afinal, muitas vezes, aprender aparece

como uma atividade árdua, desprazerosa e desvinculada da vida cotidiana;
surge como algo que se executa por imposição e não por livre determinação,
o que implica também em que tais estabelecimentos sejam geridos com base
num pensamento idêntico ao que alicerça a produção industrial (DUARTE
JÚNIOR, 2000, p. 119).

Diante dessa realidade, como ―levar algo para junto de si‖? Se utilizarmos esse
significado metaforicamente, podemos aprofundar nossa reflexão: será que tudo o que a
escola ensina o indivíduo deseja ―levar para junto da memória‖? Como selecionar esses
aprendizados? Isso é possível ou desejável? Há diferença entre memorizar e aprender? O que
isso tem a ver com ―significado‖? O que é realmente ―aprendizagem significativa‖?
O autor da denominada Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) foi o
pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008). Ela foi apresentada em sua
obra The psychology of meaningful verbal learning, publicada em 1963.
Nesse trabalho, entretanto, nosso objetivo principal não será discutir todos os
aspectos dessa teoria, e sim, atentarmo-nos para alguns pontos relacionados à ludicidade e ao
saber sensível como caminhos possíveis para uma aprendizagem significativa.
O conceito de aprendizagem significativa baseia-se em um aprender no qual os
novos conhecimentos, ao interagirem com aqueles já existentes na estrutura cognitiva do
aprendiz e considerados relevantes, adquirem significados para o sujeito. Desse modo, esses
conhecimentos ajudam a determinar a maneira como o indivíduo se relacionará com o meio
ou, ainda, colaboram em seu modo de sentir, pensar e agir no mundo. Percebe-se que essa
teoria, concebida há mais de cinquenta anos, faz parte do senso comum nas conversas sobre
educação. Moreira (2011, p. 25), porém, nos chama a atenção para o fato de que

Não houve, no entanto, uma apropriação da teoria ou da filosofia subjacente a
ela. A escola continua fomentando a aprendizagem mecânica, o modelo
clássico em que o professor expõe (no quadro-de-giz ou com slides
PowerPoint), o aluno copia (ou recebe eletronicamente os slides), memoriza
na véspera das provas, nelas reproduz conhecimentos memorizados sem
significado, ou os aplica mecanicamente a situações conhecidas, e os esquece
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rapidamente, continua predominando na escola, aceito sem questionamento
por professores, pais e alunos, fomentado pelos exames de ingresso às
universidades e exaltado pelos cursinhos preparatórios. Uma enorme perda de
tempo. Os alunos passam anos de sua vida estudando, segundo esse modelo,
informações que serão esquecidas rapidamente.

Como vimos, apesar das mudanças ocorridas na escola desde a concepção da TAS, o
aluno continua sendo exposto ao mesmo esquema educacional, baseado na aprendizagem
mecânica, sem significado, puramente fundamentado na memorização. A escola está se
isentando, não por falta de conhecimento teórico, da responsabilidade de colaborar para que o
aluno de fato aprenda. Essa realidade acaba provocando o efeito ―bola de neve‖: não adquirindo
os conhecimentos básicos que lhe são negados na aprendizagem mecânica, esse aluno fará
parte, como dito acima, da grande lista daqueles que não conseguem assimilar o conhecimento
apresentado, pois esses não encontram a ancoragem necessária para novas ideias e conceitos.
Assim, não é possível construir uma ponte entre aquilo que o aluno já sabe e o novo
conhecimento que lhe é apresentado.
Os PCNs de Língua Portuguesa (1997) não discutem diretamente a questão da
aprendizagem significativa, entretanto, os PCNs+ Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
(2002), direcionados ao Ensino Médio, apontam reflexões sobre o tema. Assim, para introduzir
conceitos referentes ao aprendizado, os PCNs+ exemplificam que o aluno é capaz de decorar o
título da obra O cortiço, sabendo o nome do seu autor (Aluísio Azevedo), conhecer detalhes de
sua biografia, como por exemplo que era um excelente desenhista, automatizando essas
informações (BRASIL, 2002). Entretanto, chama a nossa atenção para o fato de que

os conceitos só se adquirem pela aprendizagem significativa. Os dados só
contribuem para a aprendizagem de conceitos quando adquirem sentido.
Saber o título do romance mais importante de Aluísio Azevedo é uma coisa.
Relacionar esse título com o sério problema habitacional do final do século
19 no Rio de Janeiro é coisa bem diferente. Ao fazer essa relação, o dado
adquire significado e o aluno amplia seu conhecimento do conceito de
literatura, por exemplo. Saber que Aluísio Azevedo era um excelente
desenhista é conhecer um dado biográfico curioso e a informação pode
esgotar-se nesta curiosidade. Saber que, antes de descrever suas
personagens, o autor costumava desenhá-las dá sentido à primeira
informação. Ao relacioná-las, ativa-se o conceito de descrição literária, por
exemplo. É muito diferente, portanto, a situação em que o aluno memoriza e
reproduz dados (retenção de informação) daquela em que o estudante é
orientado sistematicamente para compreender e dar sentido à informação
obtida (BRASIL, 2002, p. 35).

Não parece claro que esse é o primeiro caminho que devemos tomar? Um aprendizado
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que se baseie na significação dos saberes e não apenas em sua memorização. Acreditamos,
porém, que podemos ir mais longe nesse aprendizado significativo quando sabemos que

De par com a substituição desses métodos que visam apenas ao acúmulo de
dados por parte do estudante, é urgente o empenho para que se lhe permita
uma descoberta sensível da vida, seguindo-se a isto uma ampliação de sua
visão para além do foco restrito das especialidades (DUARTE JÚNIOR,
2000, p. 210).

Ou seja, além de aprender todas essas questões, conforme exemplificado nos PCNs+,
desejamos que o aluno, ao ler O cortiço, seja tomado pela experiência plena que a Literatura
proporciona. Uma experiência estética de leitura, a qual, sabemos que modifica o leitor não
―apenas no decorrer da leitura, mas também após o seu término. Ela transpõe a ficção e faz
morada na realidade, na medida em que afeta de tal maneira o leitor que ele passa a refletir
acerca daquilo que foi lido, estabelecendo relações com sua própria existência‖
(MASSAGARDI, 2014, p. 57). A essa experiência chamaremos aqui de aprendizagem
significativa: um saber que realiza ligações com o mundo através das experiências sensíveis
proporcionadas pela ludicidade e pelos saberes sensíveis, de forma a não ser memorizado, mas
sentido pelo indivíduo em sua inteireza.
Cabe-nos registrar que, para que essa aprendizagem significativa aconteça, uma série
de fatores importam, principalmente a maneira como a escola se organiza, a relação professoraluno, a atitude dos mesmos em relação aos saberes sensíveis e à vivência da ludicidade. Por
isso, defendemos ser a valorização desses aspectos um caminho possível para uma
aprendizagem significativa, pois, acreditamos que, como aponta Pereira (2005, p. 145),

Educar vai muito além da mera transmissão de conteúdos, significa
contribuir para o crescimento do educando, para sua formação, melhora da
sua qualidade de vida, para sua autonutrição, o que significa contribuir para
a sua felicidade; é, sobretudo, um ato amoroso. [...] A transformação das
práticas pedagógicas, assim como quaisquer transformações mais profundas,
passam por um processo de mudança interna da pessoa, do educador, de
transformação de padrões criados, de crenças, de consciência do mundo em
que vivemos, com seus conflitos, desigualdades, injustiças, mas também
potencialidades. Qualquer mudança só é possível se começar em nós. Não
temos o poder de mudar o que está fora, mas podemos, a partir da
transformação de nós mesmos, estimular outras transformações.

As DCNs já sinalizam a necessidade dessas transformações ao afirmarem que
no geral, é tarefa da escola, palco de interações, e, no particular, é
responsabilidade do professor, apoiado pelos demais profissionais da
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educação, criar situações que provoquem nos estudantes a necessidade e o
desejo de pesquisar e experimentar situações de aprendizagem como
conquista individual e coletiva, a partir do contexto particular e local, em elo
com o geral e transnacional (BRASIL, 2013b, p. 39).

Apesar das DCNs registrarem, de maneira tão lúcida, a necessidade de valorizar a
aprendizagem significativa, ainda que não se sirva dessa definição, já sabemos que, em geral,
a escola ainda encontra dificuldades para gerir uma educação não-fragmentada, que se
relacione com aquilo que o educando já conhece. Na maioria das vezes,

Os conteúdos estão listados em um programa que é seguido linearmente,
sem idas e voltas, sem ênfases, e que deve ser cumprido como se tudo
fosse importante, ou como se os aspectos mais importantes devessem
ficar para o final. O resultado desse enfoque é, geralmente,
aprendizagem mecânica. (MOREIRA, 2012, p. 19). (Grifos do autor).

O complicador nesse caso é romper com essa estrutura arraigada de que o
conhecimento é algo linear e impessoal, mesmo diante da heterogeneidade dos indivíduos que
dividem aquele espaço e que trazem consigo múltiplos saberes. Sabemos que isso não é
verdade, como nos mostra o Menino que queria apenas ―ler, escrever e fazer conta de
cabeça‖. Ele reflete sobre sua vida:

Dividir foi minha primeira ocupação. Desde o princípio eu fazia contas de
cabeça. Sem sacrifício, ou dificuldades, bastava meus olhos encontrarem o
pão sobre a mesa da cozinha, para saber o pedaço que caberia a cada um de
nós. Nem reclamava quando a ponta do pão era cortada maior para
compensar a finura. Muitas vezes minha mãe recomendava ser o bolo para o
café da manhã e também da tarde. Assim, além de cortá-lo ao meio, só de
cabeça, sabia dividir a outra metade em partes iguais. Mas nada alimentava o
meu desejo. Ele era maior que a casa, o mato e o horizonte. E, no entanto,
sempre fui feito para me contentar com as metades. Andava pela estrada
somando os mourões das cercas, o gado no pasto, as tábuas das pontes, os
paus dos mata-burros. Se olhava os bifes na frigideira, sabia qual seria meu
pedaço, partindo da ideia de que era o filho, mais ou menos, do meio. Só me
espantava diminuir os dias e saber que o tempo encurtava, sem eu poder
impedir nada (QUEIRÓS, 2012, p. 41).

O Menino, diante das dificuldades pelas quais passava sua família, aprendeu a dividir.
Ele chegou à escola com esse saber, agora, cabia a ela proporcionar que o Menino vivenciasse
uma aprendizagem significativa. Ele havia conhecido o mundo pelos sentidos, pois,
De pronto e ao longo da vida aprenderemos sempre com o ―mundo vivido‖,
através de nossa sensibilidade e nossa percepção, que permitem nos
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alimentemos dessas espantosas qualidades do real que nos cerca: sons, cores,
sabores, texturas e odores, numa miríade de impressões que o corpo ordena,
na construção do sentido primeiro. O mundo, antes de ser tomado como
matéria inteligível, surge a nós como objeto sensível (DUARTE JÚNIOR,
2000, p. 14).

Será que isso iria acontecer com o Menino? A escola iria ignorar tudo o que ele havia
apreendido na vida, anulando esses saberes, ou faria deles pontes para novas aprendizagens?
Desse modo, o aprender volta-se àquilo que discutimos quanto ao sentido etimológico que essa
palavra guarda: um conhecimento que o indivíduo leva junto de si, mas que não foi recebido
como um presente, mas sim construído por meio de interações, idas e vindas, diálogos e
silêncios. Ancorados naquilo que o Menino já conhecia, aprender foi prazeroso: ―Quando a
professora ditava os problemas, eu respondia sem sombra de dúvidas. Ovos, bananas, laranjas,
léguas, tudo eu sabia dividir, somar, multiplicar, subtrair‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 41).
A aprendizagem significativa, portanto, proporciona ao educando um saber mais
pleno que a aprendizagem mecânica e, por isso, é mais próxima da educação sensível que
defendemos neste trabalho: uma educação dialógica, afetiva, ética, estética e lúdica.
O Menino, finalizando seu percurso conosco neste capítulo, nos fita, mudo. Neste
momento, voltamos a nos perguntar: O que trazemos (e levamos) na bagagem nesta viagem
pelas terras do saber? Afinal, a presença ou ausência da ludicidade e do saber sensível nas
aulas de Literatura do ensino médio nas escolas públicas de Minas Gerais causa impacto na
construção de saberes significativos para os alunos?
O Menino que ―buscava no ontem, no anteontem, no mais atrás e ainda não
encontrava resposta‖, sabe que todo saber é provisório, por isso afirma: ―Sempre me ficava
um pedaço em segredo‖ (QUEIRÓS, 2012, p. 20). Então, cada um de nós ―leva para junto da
memória‖ o que aprendeu nesse itinerário de saberes, nessas primeiras coordenadas. Riobaldo
confabula conosco, olhando de soslaio para o Menino: ―Tudo que já foi, é o começo do que
vai vir, toda a hora a gente está num cômpito‖ (ROSA, 2007, p. 312).
Logo ali, um novo caminho se anuncia: o Ensino de Literatura no Ensino Médio.
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CAPÍTULO 2
(RE)DESCOBRINDO O MUNDO DO ENSINO MÉDIO: ENSINO DE LITERATURA,
CBC E LIVRO DIDÁTICO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MINAS GERAIS

Riobaldo sabe que ―esta vida está cheia de ocultos caminhos. Se o senhor souber,
sabe; não sabendo, não me entenderá‖ (ROSA, 2007, p. 211). É em um desses caminhos que
encontramos Mwanito, protagonista da obra Antes de nascer o mundo, livro do escritor
moçambicano Mia Couto.
Mwanito nos acompanhará neste trecho da estrada: ele está acostumado a ―ocultos
caminhos‖. Mwanito, seu pai Silvestre, seu irmão Ntunzi, tio Aproximado e o serviçal
Zacaria, vivem em Jesusalém, cidade inventada pelo patriarca no meio da savana
moçambicana. Longe de tudo e de todos, eles recriam suas histórias e suas experiências mais
profundas sobre o que é ser gente. Mwanito, ―o afinador de silêncios‖, vem conosco em busca
desse mundo encantado presente nos livros...
O caminho por nós percorrido neste capítulo terá como objetivo analisar como se
configura o ensino de Literatura no Ensino Médio na rede pública estadual de Minas Gerais.
Seu principal intuito será analisar se os aspectos da ludicidade, norteadores deste trabalho, são
considerados como uma possibilidade para a efetivação de uma aprendizagem significativa de
Literatura no Ensino Médio.
Refletiremos, primeiramente, sobre a atual organização do Ensino Médio no Brasil,
suas limitações e possibilidades no que se refere a uma formação que valorize o saber sensível
e a ludicidade como caminhos possíveis para um aprendizado significativo. Analisaremos
também as diretrizes para o ensino de Literatura na rede pública de Minas Gerais, através da
análise da Proposta Curricular, a partir dos Conteúdos Básicos Comuns (CBC) de Língua
Portuguesa. Para finalizar este capítulo, teceremos alguns comentários a respeito do livro
didático adotado nas duas escolas públicas mineiras cujos alunos participaram dessa pesquisa.

2.1 Ensino Médio: que lugar é esse?

Um dia, Mwanito desejou aprender a ler...
A guerra roubou-nos memórias e esperanças. Mas, estranhamente, foi a
guerra que me ensinou a ler as palavras. Explico: as primeiras letras eu as
decifrei nos rótulos que vinham colados nas caixas de material bélico. [...]
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— Isso não se lê, miúdo — admoestou o ex-militar.
— Não se lê? Mas parecem letras…
[...]
— Me ensine a ler, Zaca.
— Se quiser aprender, aprenda sozinho.
Aprender sozinho? Impossível. Mais impossível, porém, seria esperar que
Zacaria me ensinasse fosse o que fosse. Ele sabia das ordens de meu pai. Em
Jesusalém não entrava livro, nem caderno, nem nada que fosse parente da
escrita (COUTO, 2009, p. 40).

Será que os jovens brasileiros, estudantes do ensino médio, vivem situações
parecidas com as de Mwanito, sendo levados a aprender sozinhos a ler não apenas as palavras,
mas metaforicamente, também suas angústias, desejos e limitações?
É sabido que a etapa escolar denominada Ensino Médio vem enfrentando muitos
desafios durante toda a história educacional brasileira. Ainda hoje, um de seus principais
problemas é a falta de uma identidade, afinal,

o atual debate sobre o ensino médio retoma o velho dilema sobre a finalidade
desse nível de ensino. Integrar ou não o ensino médio à educação
profissional não é uma solução, mas ainda hoje o velho debate sobre as
reformas continuam a evocar esse falso dilema como se não houvesse
alternativa para resolver os problemas da educação dos jovens. A questão é
saber como a simples integração com a educação profissional conseguirá
resolver o problema do baixo desempenho escolar e da falta de motivação
dos jovens em frequentar uma escola desconectada de suas aspirações. Será
que tudo o que se pretende ensinar no ensino médio é de fato necessário para
todos, qualquer que seja o curso técnico ou área de conhecimento escolhida
nos cursos superiores? Que áreas do currículo devem ser aprofundadas?
Deve ser diversificado e flexível? E como deve ser a arquitetura do sistema
para dar conta de diferentes percursos escolares, expectativas e situações
existenciais dos jovens? Quão variados devem ser os graus de flexibilidade?
(SÃO PAULO, 2013, p. 25-26).

Nota-se que o debate sobre o ensino que se pretende é muito mais profundo e deve
perpassar inclusive pela questão motivacional dos alunos. Se eles estão no processo de
construir suas identidades, como se enquadrar em uma educação que não tem seus objetivos
expostos de maneira concreta?
A LDB tentou colaborar na construção de uma identidade para o ensino médio ao
atribuir a essa etapa de ensino a responsabilidade pelo

aprimoramento do educando como ser humano, sua formação ética,
desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico,
sua preparação para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de
competências para continuar seu aprendizado (BRASIL, 2013a, Art. 35).

79

Assim, parece-nos que, nessa etapa de ensino, caberia aperfeiçoar aquilo que fora
apresentado no ensino fundamental, bem como preparar o jovem para o mercado de trabalho e
para a continuidade de seus estudos, metas variadas e complexas para três anos. Em Minas
Gerais, a Resolução n.º 2197, de 26 de outubro de 2012, artigo 32, aponta que uma das
finalidades do ensino médio é ―o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico‖ (MINAS GERAIS, 2012, p. 6).
Entretanto, estudos comprovam que essas atribuições não estão sendo cumpridas a
contento, desde o ensino fundamental, então, como aprimorar algo que ainda não foi
começado de maneira eficaz? Por exemplo, segundo dados divulgados pelo site QEdu8, do
total de alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental brasileiro que participaram da
Prova Brasil no ano de 2011 (2.481.059 estudantes), apenas 22% (550.786) aprenderam o
adequado na competência de leitura e interpretação de textos. São esses alunos que chegarão
ao ensino médio e que deverão ter seus conhecimentos ―aprimorados‖? Essa e outras variáveis
podem justificar por que as principais críticas ao ensino médio são a baixa qualidade de
ensino e a falta de atratividade dos currículos, em sua maioria generalistas e distantes da
realidade social, cultural e econômica dos jovens.
Em uma notícia divulgada pelo site Observatório do PNE9, afirma-se que,

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o Brasil precisa, por exemplo, lidar melhor com os alunos de baixo
desempenho e com os repetentes. Os especialistas apontam ainda a
disparidade entre o que o aluno espera do Ensino Médio e o que encontra em
sala de aula, muitas vezes distante do que desejam para seguir carreiras
específicas ou áreas de interesse.

O currículo do ensino médio é um ponto crítico, portanto. Ao invés de se buscarem
caminhos alternativos para solucionar esse problema, vemos uma contínua aprovação de leis
que acrescentam mais disciplinas ao currículo, sendo que essas, muitas vezes, não despertam
também o interesse dos jovens. Assim,

É nesse contexto que o Ensino Médio tem ocupado, nos últimos anos, um
papel de destaque nas discussões sobre educação brasileira, pois sua
8

Descrição apresentada pelo site: ―É um portal aberto e gratuito, onde você irá encontrar informações sobre a
qualidade do aprendizado em cada escola, município e estado do Brasil. Queremos que, por meio do QEdu, toda
a sociedade brasileira tenha a oportunidade de conhecer melhor a educação no país‖.
http://www.qedu.org.br/
9
http://www.observatoriodopne.org.br/
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estrutura, seus conteúdos, bem como suas condições atuais, estão longe de
atender às necessidades dos estudantes, tanto nos aspectos da formação para
a cidadania como para o mundo do trabalho. Como consequência dessas
discussões, sua organização e funcionamento têm sido objeto de mudanças
na busca da melhoria da qualidade (BRASIL, 2013b, p. 145).

Novamente, como já discutimos no primeiro capítulo, cremos que ―qualquer que seja
o rumo da reforma, é fundamental ouvir a sociedade organizada e, sobretudo, os jovens, em
geral ausentes desse debate que lhes afeta diretamente‖ (SÃO PAULO, 2012, p. 27).
Entretanto, o que se percebe é um silenciamento desses sujeitos dentro do espaço escolar.
Como se sentem ao final da educação básica? O que almejam para o futuro? Em que medida a
escola colaborou para a formação desses jovens? De certa forma, não temos respostas, pois
essas perguntas dificilmente são feitas a eles ou são respondidas pelos adultos que pensam ter
propriedade para respondê-las, negando-lhes o direito de exercer suas singularidades e
autonomia.
As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) afirmam que ―preparar o
jovem para participar de uma sociedade complexa como a atual, que requer aprendizagem
autônoma e contínua ao longo da vida, é o desafio que temos pela frente‖ (BRASIL, 2006, p.
6). Como enfrentar esse desafio? Não seriam a ludicidade e o saber sensível caminhos que
contribuiriam para isso?
Apesar de não usarem esses conceitos, há indicativos de que a sociedade realmente
caminha nesse sentido quando, por exemplo, as DCNEM afirmam que

É precisamente no aprender a aprender que deve se centrar o esforço da ação
pedagógica, para que, mais que acumular conteúdos, o estudante desenvolva
a capacidade de aprender, de pesquisar e de buscar e (re)construir
conhecimentos. Por se desejar que as experiências de aprendizagem venham
a tocar os estudantes, afetando sua formação, mostra-se indispensável a
promoção de um ambiente democrático em que as relações entre estudantes
e docentes e entre os próprios estudantes se caracterizem pelo respeito aos
outros e pela valorização da diversidade e da diferença (BRASIL, 2013b, p.
181).

Como nos apresenta Maffesoli (1998, p. 27), ―é preciso, imediatamente, mobilizar
todas as capacidades que estão em poder do intelecto humano, inclusive as da sensibilidade‖.
O ensino médio não pode se pautar em uma educação insensível, que trate o jovem estudante
como um ser que só se constituirá no futuro quando estiver inserido na universidade ou no
mercado de trabalho. Já não podemos priorizar uma educação racional, que busca negar o
saber sensível e a ludicidade necessárias ao ser humano em sua plenitude. Sendo assim,

81

Faz-se imprescindível uma seleção de saberes e conhecimentos
significativos, capazes de se conectarem aos que o estudante já tenha
apreendido e que, além disso, tenham sentido para ele, toquem-no
intensamente, como propõe Larrosa (2004), e, ainda, contribuam para formar
identidades pautadas por autonomia, solidariedade e participação na
sociedade. Nesse sentido, deve ser levado em conta o que os estudantes já
sabem, o que eles gostariam de aprender e o que se considera que precisam
aprender. (BRASIL, 2013b, p. 181).

Novamente reafirma-se a importância do experienciar, do valor que se apresenta
naquilo que os alunos já sabem e em sua possibilidade de exercerem sua autonomia no
processo de aprendizagem, sendo sujeitos ativos nessa construção de saberes significativos.
Se ―ser jovem e ser estudante não é a mesma coisa, ainda que muitas vezes essas condições
estejam entrelaçadas‖ (BRASIL, 2013e, p. 11), estará o ambiente escolar sensível a essas
diferenças? Estará a escola esquecendo-se que o jovem estudante do ensino médio traz em si a
efervescência desse período de transição, inclusive escolar, pelo qual eles passam? De que
maneira o ambiente escolar, habitado diariamente por esses jovens estudantes tem se nutrido
da alegria e esperança existentes neles?
Freire (2002, p. 29) nos diz que

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a
esperança. A esperança de professor e alunos juntos podermos aprender,
ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à
nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana, a
esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da
natureza humana. Seria uma contradição se, inacabado e consciente do
inacabado, primeiro o ser humano não se inscrevesse ou não se achasse
predisposto a participar de movimento constante de busca e, segundo, se
buscasse sem esperança.

Se acreditamos nessa experiência que pode acontecer no ensino médio, talvez ele
passe a ser, inclusive, mais significativo para os alunos. Muito mais que prepará-los para o
mercado de trabalho ou para o ensino superior, essa etapa da formação pode proporcionarlhes uma educação integral que

compreende o desenvolvimento de todas as dimensões (omnilateral) do ser
humano, sendo ele o sujeito e não o mercado ou a produção a referência do
processo educativo. Educação básica integral pública, universal, gratuita e
unitária que implica na garantia das condições de acesso e permanência a um
ensino de qualidade realizado como direito dos estudantes à aprendizagem e
ao desenvolvimento (BRASIL, 2013e, p. 4).

Ao oferecer uma educação integral, o ensino médio poderá reencontrar sua
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identidade e assumir seu papel de maneira consciente na formação de cidadãos plenos e
autônomos, que lutem contra a alienação e não sejam impedidos de exercer suas
individualidades. Entretanto, para isso é preciso

uma formação que proporcione ao sujeito o acesso às bases científicas dos
diferentes campos do conhecimento, tanto os das ciências da natureza como
aqueles que permitem apreender a dinâmica das relações sociais em suas
determinações e construção histórica, além da oportunidade de apropriar-se
das diferentes formas de linguagens como ferramentas de expressão e
comunicação para o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual como
condição de compreender a sociedade em que vive para atuar coletivamente
na defesa dos direitos (BRASIL, 2013e, p. 4).

Vivendo essa integralidade proporcionada pela educação, questões como o abandono
escolar, por exemplo, podem ser minimizadas, ―pela intenção e pelo desafio de nortear a
experiência escolar com vistas a uma formação humana integral, que tome o indivíduo na sua
multiplicidade e inteireza‖ (BRASIL, 2013e, p. 12). Desse modo, não se pode ignorar que são
indispensáveis

metodologias de ensino inovadoras, distintas das que se encontram nas salas
de aula mais tradicionais e que, ao contrário dessas, ofereçam ao estudante a
oportunidade de uma atuação ativa, interessada e comprometida no processo
de aprender, que incluam não só conhecimentos, mas, também, sua
contextualização, experimentação, vivências e convivência em tempos e
espaços escolares e extraescolares, mediante aulas e situações diversas,
inclusive nos campos da cultura, do esporte e do lazer (BRASIL, 2013b, p.
181).

Ou seja, tornar presente, no ensino médio, o sensível, evitando a dicotomia
razão/emoção, que historicamente vem valorizando o conhecimento em detrimento do sentir.
Como já afirmamos anteriormente, é importante a consciência de que

privilegiar a dimensão cognitiva não pode secundarizar outras dimensões da
formação, como, por exemplo, as dimensões física, social e afetiva. Desse
modo, pensar uma educação escolar capaz de realizar a educação em sua
plenitude, implica em refletir sobre as práticas pedagógicas já consolidadas e
problematizá-las no sentido de produzir a incorporação das múltiplas
dimensões de realização do humano como uma das grandes finalidades da
escolarização básica. (BRASIL, 2013b, p. 67).

Uma provocação se faz necessária: se há tanta legislação e estudos a esse respeito,
porque o saber sensível e a ludicidade (ainda) estão tão distantes da escola? Será que esses
saberes não chegam até ela ou de maneira consciente são ignorados? Por que ainda se
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insiste em uma educação baseada na visão cartesiana das coisas, como por exemplo, na
ausência da corporeidade, questão diretamente relacionada à ludicidade, na escola?
Sabemos que assim

como a dimensão emocional-afetiva foi, historicamente, tratada de modo
periférico, a dimensão físico-corpórea também não tem merecido a atenção
necessária. Aceita, geralmente, como atributo de um terreno específico – o
da Educação Física Escolar – raramente se têm disseminadas compreensões
mais abrangentes que nos permitam entender que o crescimento intelectual e
afetivo não se realizam sem um corpo, e que, enquanto uma das dimensões
do humano, tem sua concepção demarcada histórico-culturalmente
(BRASIL, 2013b, p. 167).

Logo no ensino médio, quando o jovem tem em si toda a força de sua energia vital, a
escola reluta em aceitar essa noção de corporeidade, insistindo nas polarizações corpo-mente,
razão-emoção, esquecendo-se que ―a aprendizagem é, antes de mais nada, um processo
corporal‖ (ASSMAN, 2004, p. 29). Por isso, acreditamos que
ao educador é imprescindível tomar o educando nas suas múltiplas
dimensões – intelectual, social, física e emocional – e situá-las no âmbito do
contexto sócio-cultural em que educador e educando estão inseridos. Tomar
o educando em suas múltiplas dimensões tem como finalidade realizar uma
educação que o conduza à autonomia, intelectual e moral (BRASIL, 2013b,
p. 167).

Se, com o pai, Mwanito aprendera que ―a vida é demasiado preciosa para ser esbanjada
num mundo desencantado‖ (COUTO, 2009, p. 23), serão os alunos do ensino médio obrigados
a viver uma educação desencantada, contrária àquela defendida por Assman (2004), na qual os
―processos cognitivos‖ e os ―processos vitais‖ não são apartados uns dos outros?
Sentado ao volante do velho caminhão atrapalhado, Mwanito confessa-nos: ―como
faria outra qualquer criança, poderia ter dado a volta ao planeta, até que o universo inteiro me
obedecesse‖ (COUTO, 2009, p. 24). Entretanto, diante daquilo que o rodeia, ele se torna
incapaz de sonhar e desabafa: ―o meu sonho não aprendera a viajar. Quem viveu pregado a
um só chão não sabe sonhar com outros lugares‖ (COUTO, 2009, p. 24).
Os jovens estudantes do ensino médio estarão sentindo-se como Mwanito, impotentes
diante da realidade escolar que os circunda, presos a um lugar que não lhes pertence?
Afinal, o ensino médio tem servido para quê?
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2.2 A ludicidade e o saber sensível no CBC de Língua Portuguesa: quais são os seus
espaços?
Mwanito não conhecia muitas coisas, dentre elas, livros e avós...
— Você, Mwanito, nunca viu um livro, pois não?
E explicou-me como era composto esse tentador objecto, equiparando-o a
um grande baralho de cartas.
— Imagine cartas do tamanho de uma mão. Um livro é um baralho feito
dessas cartas, todas coladas do mesmo lado.
O olhar dele não tinha destino quando passou a mão sobre um imaginário
baralho de cartas e disse:
— Você acaricia um livro, assim, e sabe como é um avô (COUTO, 2009, p.
110).

Ntunzi é quem metaforicamente descreve a Mwanito o objeto desconhecido. Ao
realizar essa ligação entre um livro e um avô, Ntunzi nos transporta para um mundo o qual
quem lê consegue visitar, porque é através da Literatura que o autor Mia Couto nos
proporciona esse momento de reflexão e ternura... Não parece fascinante que as escolas
tenham uma aula sobre esse ―encantamento‖ que acontece através das palavras? Entretanto,
como isso acontece nas escolas públicas mineiras? Qual espaço a Literatura ocupa na escola?
A grade curricular do Ensino Médio das escolas públicas de Minas Gerais estabelece
uma carga horária semanal de 4 módulos-aula (de 50 minutos cada) de Língua Portuguesa,
mas não diz quanto desse tempo deve ser direcionado ao ensino de Literatura. Cabe ao
professor organizar esse tempo, a partir de seu planejamento aprovado pela equipe pedagógica
da escola e de acordo com o CBC.
Parece-nos clara a ideia de a Literatura ocupar um importante espaço na disciplina de
Língua Portuguesa, mas acreditamos que a exclusão de um tempo específico para ela foi um
retrocesso. Como veremos na análise dos resultados da pesquisa realizada a partir dos grupos
focais, tem-se a impressão que essa liberdade de escolha do professor a respeito do tempo
dedicado à Literatura apresenta problemas, pois dá margem para que ela seja oferecida de
maneira irregular de escola para escola, por vezes, dependendo da afinidade do professor com
a disciplina. Entretanto, se o Enem for tomado como base para a valorização ou
desvalorização dessa disciplina, há um indício que isso precisa ser revisto. No Enem de 2014,
por exemplo, uma em cada cinco questões de Língua Portuguesa foi de Literatura 10. Assim,
10 Enem 2014: 1 em cada 5 questões de português foi sobre literatura. Disponível em:
<http://educacao.uol.com.br/noticias/2014/11/09/1-em-cada-5-questoes-de-portugues-foi-sobre-literatura.htm>.
Acesso em: 01 dez. 2014.
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independentemente da motivação primeira, a Literatura deveria estar presente na escola de
maneira mais regular, mesmo que se use como argumento a ideia de que esses conhecimentos
serão cobrados nas avaliações externas. Esse argumento não é o ideal, mas como veremos
logo adiante, o fato de ―cair no Enem‖ acaba por ser critério para a (des)valorização das
disciplinas na escola. É claro que não basta a regularidade, é essencial que essas aulas tenham
qualidade e resultem em um aprendizado significativo, afinal, seja qual for a área na qual o
aluno do ensino médio pretenda se especializar, a Arte,

seja a literatura, a dança, a música, a pintura, o teatro, o cinema -supõe a
intenção inventiva deliberada no processo de construção da narrativa, que
nos afasta da reprodução mimética do real. Ela se caracteriza pela busca
continuada de percepções e manifestações do vivido (BRITTO, 2012, p. 51).

Acreditando na importância da Arte para a formação do sujeito, reafirmamos o valor
das aulas de Literatura no ensino médio e a presença da ludicidade e do saber sensível como
facilitadores de uma aprendizagem significativa. Entretanto, desejamos analisar o que diz a
legislação estadual sobre o ensino de Literatura nas escolas públicas mineiras.
Sabe-se que a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG)
elaborou uma proposta curricular estadual denominada Conteúdos Básicos Comuns (CBC),
instituídos pela Resolução SEE/MG n.º 666 de 07 de abril de 2005, reorganizada em 2006
para atender às normas dispostas pela Resolução SEE/MG n.º 833, de 24 de novembro de
2006. Essa proposta curricular apresenta uma descrição das habilidades e conteúdos básicos
que cada aluno da rede pública estadual deve aprender em cada disciplina, nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
De acordo com a Resolução n.º 2197, em seu artigo 59, para se organizar o currículo
do ensino fundamental e médio, ―deve ser observado o conjunto de Conteúdos Básicos Comuns
(CBC) a serem ensinados, obrigatoriamente, por todas as unidades escolares da rede estadual de
ensino‖ (MINAS GERAIS, 2012, p. 11). Sendo assim, enquanto proposta curricular, o CBC
apresenta o que ensinar, por que ensinar, quando e como ensinar e avaliar. Entretanto,

Os CBCs não esgotam todos os conteúdos a serem abordados na escola, mas
expressam os aspectos fundamentais de cada disciplina, que não podem
deixar de ser ensinados e que o aluno não pode deixar de aprender. Ao
mesmo tempo, estão indicadas as habilidades e competências que ele não
pode deixar de adquirir e desenvolver. No ensino médio, foram estruturados
em dois níveis para permitir uma primeira abordagem mais geral e
semiquantitativa no primeiro ano, e um tratamento mais quantitativo e
aprofundado no segundo ano (MINAS GERAIS, 2005, p. 09).
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Ou seja, os CBCs apresentam o conteúdo básico, oportunizando à escola
complementar os conteúdos de acordo com sua realidade e seu Projeto Político Pedagógico,
pois ―cabe à escola e ao professor a tarefa de selecionar e sequenciar os conteúdos,
considerando o que for, de um lado, possível a seus alunos e, de outro, necessário, em função
dos objetivos do projeto educativo da escola‖ (MINAS GERAIS, 2005, p. 20).
Como já vimos, os CBCs são organizados em torno da concepção de competências e
habilidades, baseando-se no entendimento de que

Competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou melhor,
ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre
objetos, situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As
habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano
imediato do ―saber fazer‖. Por meio das ações e operações, as habilidades
aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das
competências (BERGER FILHO, s/d, p. 3).

Dessa maneira, os CBCs buscam favorecer um aprendizado que habilite o aluno a
dominar o conhecimento de forma orgânica e integrada, não apenas baseado na memorização,
mas sim em um desenvolvimento cognitivo e social. Interessante registrar que, ao apresentar as
razões para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura, o CBC afirma que é preciso atentar para

as razões que devem nortear nosso papel como mediadores das experiências
dos alunos com a interlocução literária. O sentido do ensino e da
aprendizagem impõe a ampliação de horizontes, de forma a reconhecer as
dimensões estéticas e éticas da atividade humana de linguagem, só ela capaz
de tornar desejada a leitura de poemas e narrativas ficcionais. É essencial
propiciar aos alunos a interlocução com o discurso literário que,
confessando-se como ficção, nos dá o poder de experimentar o inusitado, de
ver o cotidiano com os olhos da imaginação, proporcionando-nos
compreensão mais profunda de nós mesmos, dos outros e da vida (MINAS
GERAIS, 2005, p. 12).

Assim, nota-se como o CBC propõe ao professor que medeie as experiências do
aluno com a Literatura de forma significativa, o que pode ocorrer, de acordo com nossos
estudos, a partir da presença da ludicidade e do saber sensível nessas aulas, pois,

Educar vai muito além da mera transmissão de conteúdos, significa
contribuir para o crescimento do educando, para sua formação, melhora da
sua qualidade de vida, para sua autonutrição, o que significa contribuir para
a sua felicidade; é, sobretudo, um ato amoroso. [...] Olhar mais para si e
cuidar-se, no sentido aqui proposto, o que pode ser viabilizado com as
atividades lúdicas, significa abrir-se para o outro também, e entrar em
contato com possibilidades de ação (PEREIRA, 2011, p. 93).

87

Apresentaremos, a seguir, como o texto do CBC indica uma rota na qual a ludicidade
e o saber sensível estão presentes. A princípio, parecem apenas pequenos caminhos, mas,
como disse Mwanito, ―nenhuma rua é pequena. Todas escondem infinitas histórias, todas
ocultam incontáveis segredos‖ (COUTO, 2009, p. 231).

2.2.1 CBC de Língua Portuguesa: conhecendo o terreno

Ao apresentar as diretrizes para o ensino de Língua Portuguesa, em especial a
Literatura, o CBC registra:

A interlocução literária requer competências específicas de leitura e
abordagem que atentem para seu contexto e objetivo específicos de produção
e para o pacto de leitura proposto. O poema, a narrativa ficcional, qualquer
forma de literatura é texto; mas uma forma muito especial de texto, no qual
se elabora artisticamente a manifestação verbal de vivências e reflexões;
com o qual se propõe ao leitor cumplicidade e envolvimento emocional, e se
lhe proporciona prazer intelectual e estético; por meio do qual se provoca o
estranhamento do cotidiano e se criam possibilidades de deslocamento pelo
humor, pela fantasia, pelo sarcasmo. Assim, a melhor maneira de
desenvolver a competência e o gosto pela leitura literária é criar situações
em que o aluno tenha oportunidade de interagir com o objeto que se quer que
ele conheça e aprecie: o texto literário. A construção de conceitos e o
conhecimento de teorias acerca da literatura e do fazer literário se dão na
relação ativa com o objeto de conhecimento (MINAS GERAIS, 2005, p. 78).

Se, como dito anteriormente, crê-se que uma das formas de desenvolver a
competência e o gosto pela leitura literária é proporcionar ao aluno oportunidades de interagir
com o texto literário, como isso pode ocorrer? Como colaborar nesse contato aluno/texto
literário e outras manifestações artísticas? O CBC inova nesse ponto:

Como forma de desenvolver o estudo formal da literatura brasileira no
Ensino Médio, mantendo o foco da atenção nos textos literários, propomos o
estudo comparativo de temas e motivos constantes na nossa literatura. Tratase daqueles temas e motivos que, desde a carta de Pero Vaz de Caminha,
estão presentes na nossa literatura e também na canção popular e em outras
manifestações culturais - como as concepções de Brasil como Terra
Prometida ou como Paraíso terreal, do governante como o Pai de Todos, da
redenção dos pobres pela fé, entre outros (MINAS GERAIS, 2005, p. 96).

Como se pode perceber, o CBC sugere, de forma bem clara, um trabalho que abarque
tanto o texto literário quanto outras manifestações culturais, de modo a proporcionar ao aluno
um contato com os diferentes fazeres artísticos, de maneira a valorizar a experiência estética
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na sala de aula. Assim, ele provoca uma análise sobre o modo de ―ensinar‖ Literatura, pois
inicia os estudos literários rompendo com o simples ensino da história da Literatura:
Para cada um dos tópicos desse tema — O autor e seu fazer literário,
Discursos fundadores, O amor e a mulher, O índio, O negro, etc. —,
sugerimos a elaboração de uma unidade temática, que reúna textos de
autores representativos da literatura brasileira e outras manifestações
culturais em torno do assunto (pintura, escultura, música, cinema...), do
século XVI aos nossos dias (MINAS GERAIS, 2005, p. 96).

Desse modo, propõe, no Eixo Temático III, denominado ―A Literatura Brasileira e
outras Manifestações Culturais‖, o seguinte conteúdo, apresentado resumidamente, no CBC,
no quadro reproduzido a seguir:

SÉRIE

TEMA 1: TEMAS, MOTIVOS E ESTILOS
NA LITERATURA BRASILEIRA E EM
OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

TEMA 2: ESTILOS DE ÉPOCA NA
LITERATURA BRASILEIRA E EM OUTRAS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

TÓPICOS DE ESTUDO

TÓPICOS DE ESTUDO

1º EM CBC

31. O autor e seu fazer literário
32. Discursos fundadores
33. O índio na literatura brasileira

-

2º EM CBC
Todas as
ênfases
curriculares

34. O amor e a mulher na literatura
brasileira
35. O negro na literatura brasileira
36. O imigrante na literatura brasileira
37. Vida social e política na literatura
brasileira

-

3º e 4º EM CBC
Ampliado
Todas as
ênfases
curriculares

38. Origens da literatura brasileira
39. Barroco
40. Neoclassicismo e Arcadismo
41. Romantismo
42. Realismo-Naturalismo
43. Parnasianismo
44. Simbolismo
45. Modernismo
46. Contemporaneidade

Fonte: MINAS GERAIS, 2005, p. 95.

Em seguida, antes de apresentar os conteúdos a serem estudados no ensino médio
em Literatura, bem como as habilidades a serem desenvolvidas nessa etapa de ensino, o CBC
lista as competências a serem alcançadas nessas aulas. Optamos por dividi-las em blocos,
para, a partir disso, tecer nossos comentários sobre elas11.

11

Para a nossa análise não seguiremos a ordem na qual as competências aparecem listadas no CBC, entretanto,
elas encontram-se registradas desse modo no anexo desse trabalho.
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As quatro primeiras competências apresentadas pelo CBC referem-se à compreensão
do texto literário e ao posicionamento do leitor diante dele:
Compreender e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de interação
com textos literários.
Compreender o texto literário como lugar de manifestação de ideologias.
Posicionar-se, como pessoa e como cidadão, frente aos valores, às ideologias
e às propostas estéticas representadas em obras literárias.
Valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si
mesmo (MINAS GERAIS, 2005, p. 128).

Os verbos que indicam as competências são direcionadores: compreender,
posicionar-se e valorizar. Todos eles indicam-nos uma postura ativa em relação ao
conhecimento literário. Para que isso aconteça, é fundamental que o aluno seja chamado ao
diálogo e ouvido. Para que ele possa posicionar-se como ―pessoa e cidadão‖, precisa sentir-se
respeitado em suas opiniões e posicionamentos. É claro que isso não exclui a responsabilidade
do professor em discutir valores e colaborar para a construção desse indivíduo enquanto
cidadão, ou seja, a aula não pode virar um espaço no qual ―vale tudo‖, se não, ela deixa de ser
um espaço de educação e transforma-se em um ambiente no qual não estão presentes os
valores universais, como o respeito, o amor, a vida, por exemplo. Como nos aponta o CBC,

privilegiar o texto como objeto de estudo da disciplina não significa
transformar a aula de Língua Portuguesa num plenário de discussão de
variados temas. De maneira alguma. Um texto não é só assunto; é assunto
expresso por determinada forma, em determinada circunstância. Estudar o
texto implica considerá-lo em sua materialidade linguística, seu vocabulário
e sua gramática (MINAS GERAIS, 2005, p. 77).

Ao lidar com essas competências, o professor pode colaborar de modo a suscitar no
aluno o desejo de expor o que pensa, argumentar e compreender que a Literatura registra
muitas ideologias, cabendo ao leitor percebê-las e ponderar sobre elas.
Interessante observar também que, na última competência listada, há um chamado
para a ―compreensão do mundo e de si mesmo‖, ou seja, a Literatura aqui é vista também
como um caminho para o autoconhecimento, uma vez que ela lida com o sensível. Ao apontar
―a compreensão de si mesmo‖ como uma competência, o CBC novamente toca em uma
questão muito cara à ludicidade, já que ―uma educação lúdica tem na sua base uma
compreensão de que o ser humano é um ser em movimento permanentemente construtivo de
si mesmo‖ (LUCKESI, 2000, p. 20).
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Entretanto, aqui, também, se apresentam outras indagações: será que nas aulas de
Literatura da rede pública mineira os alunos estão sendo protagonistas ou espectadores? Há
espaço para o autoconhecimento e o autocuidado nas aulas de Literatura? O CBC registra que
é preciso ―compreender, posicionar-se e valorizar‖, mas como isso é vivenciado nas aulas?
O CBC afirma que

Qualificar para o exercício da cidadania implica compreender a dimensão
ética e política da linguagem, ou seja, ser capaz de refletir criticamente sobre
a língua como atividade social capaz de regular - incluir ou excluir - o acesso
dos indivíduos ao patrimônio cultural e ao poder político. Nesse sentido, os
conteúdos e as práticas de ensino selecionados devem favorecer a formação
de cidadãos capazes de participação social e política, funcionando, portanto,
como caminho para a democratização e para a superação de desigualdades
sociais e econômicas (MINAS GERAIS, 2005, p. 13).

Acreditamos que, ao dar voz ao aluno, estamos proporcionando-lhes essa inteireza
tão própria da ludicidade. Nesse caminho reflexivo é Freire (2002, p.13) quem mais uma vez
nos provoca ao apontar:

necessário é que, subordinado, embora à prática "bancária", o educando
mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se, de certa forma o
"imuniza" contra o poder apassivador do "bancarismo". Neste caso, é a força
criadora do aprender de que fazem parte a comparação, a repetição, a
constatação, a dúvida rebelde, a curiosidade não facilmente satisfeita, que
supera os efeitos negativos do falso ensinar. Essa é uma das significativas
vantagens dos seres humanos - a de se terem tornado capazes de ir mais além
de seus condicionantes.

Estar pleno em uma aula é vivenciar essa força lúdica e criadora descrita por Freire,
o que se soma às questões apresentadas na competência seguinte, registradas pelo CBC:
―Estabelecer relações intertextuais entre textos literários e produções culturais de outras áreas
- cinema, televisão, rádio, jornal impresso, artes plásticas, música, etc.‖ (MINAS GERAIS,
2005, p. 128). Parece-nos claro que, para desenvolvê-la, será preciso lidar com o saber
sensível e a ludicidade, ou pelo menos, acreditamos que estando os dois presentes, o
estabelecimento dessas relações intertextuais será realizado de maneira mais significativa.
Primeiro, podemos analisar a importância da postura do professor frente a essa
relação entre a Literatura e as produções culturais de outras áreas. Para o senso-comum, o
professor de Literatura (bem como de outras áreas das ciências humanas) já é mais afeito às
manifestações artísticas. Deixando de lado os estereótipos, sabemos que é mais fácil falar
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daquilo por que temos muita simpatia. Por exemplo, um professor que goste de cinema terá,
além do conhecimento empírico do tema, o prazer de discuti-lo com os alunos. Desse modo,
ainda baseado nesse exemplo, exibir um filme será um momento prazeroso para esse
professor, o que colaborará para que essa exibição seja também mais significativa para os
alunos. É claro que sabemos que não basta a motivação do professor para que as coisas
aconteçam, mas como já discutimos anteriormente, sem ela será mais complexo realizá-las.
Como já refletimos, a figura do professor exerce um papel importante na maneira
através da qual o aluno relaciona-se com a disciplina. Freire (2002, p. 38) afirma que ―ensinar
exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo‖, e que não é
possível ser um indivíduo neutro diante das questões humanas. Mwanito vivencia isso quando
vai para a escola pela primeira vez e descreve essa experiência:

O fascínio pelas aulas não passou desapercebido ao professor. Era um
homem magro e seco, olhos cavos e envelhecidos. Falava com paixão sobre
a injustiça e contra os novos-ricos. Uma tarde, levou a turma a visitar o local
onde um jornalista que denunciara os corruptos tinha sido assassinado. No
local, não havia monumento nem nenhum sinal de homenagem oficial.
Apenas uma árvore, um cajueiro eternizava a coragem de quem arriscou a
vida contra a mentira.
— Deixemos flores neste passeio para limpar o sangue; flores para lavar a
vergonha.
Foram essas as palavras do professor. Com o dinheiro do nosso mestre
comprámos flores e com elas cobrimos o passeio. No caminho de regresso, o
professor seguia à minha frente e eu o vi tão sem peso que receei que, como
um papagaio de papel, partisse em voo pelos céus (COUTO, 2009, p. 254).

Dentre as muitas questões que poderiam ser discutidas a partir dessa narrativa de
Mwanito, uma interessa-nos mais neste momento: o menino descreve a sensação que tem ao
ver o professor voltar para a escola depois da atividade realizada. Segundo ele, o professor
parecia leve. Essa definição encontra ressonância naquilo que defendemos até agora como
ludicidade: o professor (e provavelmente os alunos) vivenciou de maneira tão plena aquele
momento que isso se refletiu em seu corpo, uma vez que

As atividades lúdicas não são apenas momentos divertidos ou simples
passatempos. São muito mais que isso. São momentos de descoberta, de
construção e compreensão de si; estímulos à autonomia e à expressão
pessoal, momentos de expansão em que as contrações que se cronificaram
começam a ceder, e a pulsação que marca a presença da vida viva vai sendo
retomada (PEREIRA, 2005, p. 93).

Assim, um professor que, como o de Mwanito, ―fale com paixão‖ sobre sua disciplina
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e que acredite que se eduque com ética e estética, pois vê a ―decência e boniteza de mãos
dadas‖ (FREIRE, 2002, p. 16), vivenciará a ludicidade e o saber sensível em sala de aula.
Ainda nessa reflexão sobre a relação Literatura e produções culturais, registramos a
importância dessa disciplina para o enriquecimento cultural dos alunos. Infelizmente, para
alguns, a escola ainda representa, sozinha, a possibilidade de ingresso do aluno na cultura
elitizada. Desse modo, a escola, e consequentemente o professor de Literatura, são também
responsáveis pelo aumento do capital cultural dos alunos. Não se trata aqui de defender que
apenas a cultura escolarizada é importante, uma vez que também se apresenta como
competência a valorização da cultura local, mas a escola não pode se omitir diante da
possibilidade de proporcionar a esses alunos o contato com essas outras produções culturais.
Nesse momento, algumas outras provocações podem ser feitas: afinal, aulas assim
são comuns na disciplina de Literatura no Ensino Médio? Será que se tem proporcionado aos
alunos, como nos mostra o CBC, o contato com diferentes fazeres artísticos? Ouvir uma
música, assistir a um filme ou apreciar uma obra de arte tem se apresentado como um
momento lúdico na aula?
―Caracterizar, a partir da leitura de textos literários, formas de representação do
imaginário brasileiro‖ e ―Valorizar manifestações literárias brasileiras como expressão da
identidade e da cultura nacional‖ são as próximas competências apresentadas pelo CBC. As
expressões ―imaginário‖, ―identidade‖ e ―cultura‖ já nos remetem a uma educação que
valorize o sensível, como concebe Torodov (2014, p. 22), ao dizer que ―a literatura não nasce
no vazio, mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles
numerosas características; não é por acaso que, ao longo da história, suas fronteiras foram
inconstantes‖.
Em seguida, apresentam-se outras duas competências: ―Produzir textos a partir da
leitura crítica e criativa de textos literários‖ e ―Organizar ações coletivas de apresentação e
discussão de textos literários lidos ou ouvidos‖ (MINAS GERAIS, 2005, p. 128). Para que
seja assim, parece-nos ser preciso que se estabeleça a aula de Literatura como um momento
dinâmico, de interação e diálogo a fim de se possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas
habilidades artísticas e de ter contato com sua sensibilidade. Novamente, percebe-se a
necessidade de oportunizar ao aluno um protagonismo verdadeiro.
Em aulas nas quais se busque o desenvolvimento dessas habilidades, o lúdico estará
(ou deveria estar) presente. O CBC não deixa claro, mas ao registrar a produção de textos,
uma gama de possibilidades podem ser pensadas: músicas, teatros, filmes, desenhos, imagens,
danças, jogos... todas essas (e tantas outras) manifestações artísticas podem se fazer presentes
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nas aulas de Literatura e, a partir daí, o aluno poderá ou não vivenciar uma atividade lúdica,
de inteireza. Cabe-nos frisar que não basta estar em contato com algo do campo do sensível
para que essa atividade seja lúdica, pois,
A atividade lúdica traz o sujeito para o momento presente, desvinculando-se
do passado e sem projetar-se no futuro, dando-lhe a possibilidade de
experimentar-se inteiro no aqui-agora, a vivenciar a plenitude da
experiência, a libertar o ego que deseja controlar tudo – presente, passado,
futuro. Uma proposta educativa lúdica, propiciando o encontro do sujeito
consigo mesmo, pode permitir a descoberta de limites e possibilidades
(PEREIRA, 2005, p. 117).

Ao analisarmos as competências esperadas que o aluno desenvolva em Literatura no
ensino médio, percebe-se a presença de aspectos sensíveis que podem ser trabalhados
ludicamente nessas aulas. Ouvir uma música e cantá-la, conceber e apresentar uma peça
teatral ou até mesmo uma aula expositiva envolvente são exemplos de atividades lúdicas que
proporcionam ao aluno essa possibilidade de estar inteiro na aula de Literatura a partir daquilo
que propõe o CBC. Dessa maneira, notamos que o CBC valoriza a aula de Literatura como
um espaço de diálogo entre as várias manifestações artísticas e, assim, consequentemente,
proporciona ao aluno possibilidades de experimentar diferentes formas do fazer estético.
Interessante frisar que há uma preocupação no sentido de que o aluno incorpore esse
conhecimento de maneira ―produtiva e autônoma‖, valorizando a cultura brasileira, nossa
identidade nacional.
Nota-se, também, uma preocupação em desvincular o ensino de Literatura do ensino
da cronologia literária, aproximando-o muito mais da significação do fazer literário que da
memorização de datas, características e estilos de época. Registra-se, ainda, que não se
abandona o estudo das características do texto escrito e oral, apenas não coloca seu estudo
como única possibilidade nas aulas de Literatura.
Finalizando, as competências ligadas à Literatura enquanto texto, no sentido mais
restrito, são três: ―Reconhecer e explicar efeitos de sentido de metalinguagem em textos
literários‖ e ―Reconhecer e explicar relações intertextuais entre diferentes obras da literatura
brasileira‖; ―Localizar, numa linha de tempo, as tendências predominantes na poesia e na
prosa de ficção brasileira‖ (MINAS GERAIS, 2005, p. 128). Optamos por não nos
aprofundarmos nelas por não ser o ensino de Literatura, em seu sentido stricto senso, o objeto
direto de nosso estudo nesse momento, entretanto, cabe salientar que
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Com relação aos gêneros do domínio literário, vale lembrar que cabe à
escola mediar a leitura e a apreciação dos textos literários, a partir de
categorias que reconheçam a especificidade da recepção literária. A
literatura ultrapassa a verdade de correspondência (o que pode ser constatado
pela observação ou pelo testemunho de outras fontes), instaura outra relação
entre o sujeito e o mundo, entre a imagem e o objeto. Porque deseja
intencionalmente provocar múltiplas leituras, porque joga com a
ambiguidade e com a subjetividade, a literatura estabelece um pacto
específico de leitura, em que a materialidade da palavra se torna fonte virtual
de sentidos: o espaço gráfico, o som, a imagem visual, a desconstrução da
palavra, a reinvenção de sentidos e visões de mundo. A compreensão da
especificidade do texto literário justifica por que ele não deve ser usado para
outras finalidades, além daquela de contribuir para formar leitores capazes
de reconhecer e apreciar os usos estéticos e criativos da linguagem (MINAS
GERAIS, 2005, p. 19).

De tal modo, fica ainda mais realçado que, ao contrário do que aconteceu durante
anos, os textos literários não podem ser utilizados como pretexto para se estudar gramática,
por exemplo, uma vez que são da ordem do estético e do criativo, como também registra o
CBC. O estudar de sua constituição como texto deve ser realizado com o propósito de
reconhecer suas especificidades literárias, como explicita o CBC e, dependendo da maneira
que o professor o faça, teremos mais uma vez um momento de ludicidade na aula.
Como já dissemos em outros momentos, uma aula teórica pode ser lúdica e isso pode
acontecer, por exemplo, a partir do modo como o professor lê um trecho de um romance. Se o
professor o faz com entonação, provocando nos alunos curiosidade de saber o desfecho da
história, certamente aqueles alunos viverão um momento de plenitude, de inteireza, de ―nãotempo‖, pois desejarão que a aula não acabe antes que se chegue ao final da história.
Envolvidos pela narrativa literária, sentirão aquilo que Todorov (2014, p. 23) registra:

Mais densa e eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente diferente, a
literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras maneiras de
concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os outros seres humanos
nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; a literatura abre
ao infinito essa possibilidade de interação com os outros e, por isso, nos
enriquece infinitamente. Ela nos proporciona sensações insubstituíveis que
fazem o mundo real se tornar mais pleno de sentido e belo. Longe de ser um
simples entretenimento, uma distração reservada às pessoas educadas, ela
permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano.

Como negar que essas ―sensações insubstituíveis‖ proporcionadas pela Literatura
podem ser lúdicas? Apesar de Todorov elencar apenas sensações positivas proporcionadas pela
Literatura, sabemos que o contrário também se dá: como não ter uma certa repulsa ao ambiente
retratado por Aluísio de Azevedo em ―O cortiço‖, ou vivenciar um misto de terror e curiosidade
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ao ler ―O perfume‖, de Patrick Süskind? Vivenciadas através da Literatura, experiências de
contato com a beleza, o prazer; mas também com o asco, o medo, por exemplo, propiciam ao
leitor momentos de plenitude, no qual o jogo com as palavras expõe as regras.
Como vimos, até agora, o CBC pretende colaborar para que o saber sensível e a
ludicidade estejam presentes nas aulas de Literatura, mesmo que não se utilize dessas
nomenclaturas. Percebe-se claramente, na proposta curricular mineira, a valorização do
aprendizado de Literatura a partir do uso estético e criativo da linguagem, proporcionado não
só pelo texto literário, mas também por outras manifestações artísticas, pois

Quando falamos em lúdico, falamos de uma postura que é base para uma
atividade criadora, no sentido de uma ação que modifica, que permite ao
indivíduo ser sujeito e objeto de sua ação. Falamos de uma atividade que
permite a apreensão do mundo, a liberdade, a espontaneidade, a presença
integral – corpo, mente e espírito (PEREIRA, 2002, p. 19).

O lúdico e o saber sensível podem ser tão presentes nas aulas de Literatura e as
escolas mineiras encontram no CBC um suporte para isso. Entretanto, a teoria não basta, é
necessário que ela se sustente a partir de uma boa prática. Assim, utilizando-nos de uma
metáfora de Mwanito, podemos dizer que o CBC é ―como a estrada africana: só se percebe
que existe pela presença de quem a percorre‖ (COUTO, 2009, p. 173).
2.2.2 A proposta avaliativa apresentada pelo CBC: mapa para uma avaliação lúdica?

Mwanito ouve de seu pai:
— [...] Sabe, filho? Esse lugar está cheio de milagres.
— Nunca vi nenhum.
— São milagres tão pequenitos que nem damos conta da sua ocorrência
(COUTO, 2009, p. 225).

Silvestre, o pai de Mwanito fala, nesse diálogo, sobre a cidade inventada por ele, a
Jesusalém. Com uma licença poética, imaginemos que ele esteja se referindo ao ambiente
escolar e esses ―pequenitos milagres‖ sejam aqueles do aprendizado cotidiano. Entretanto,
parece-nos que, na escola, ignoram-se esses pequenos feitos diante da necessidade de
quantificar e classificar o que se aprendeu a partir daquilo que se determinou importante. Não
é preciso pensar muito para chegar-se ao nome desse processo: a avaliação escolar, motivo de
muitas divergências no campo educacional.

96

Segundo Sakamoto (2008, p. 2), o termo ―avaliação‖ é uma denominação recente,
atribuída ao educador norte-americano Ralph Tyler, em 1930. Tyler se dedicou de forma tão
incisiva às questões relacionadas à eficiência do ensino que, nos Estados Unidos, o período de
1930 a 1945 ficou conhecido como o ―período tyleriano‖ da avaliação da aprendizagem.
Porém, nota-se que ―o termo foi introduzido, mas a prática continuou sendo baseada em
provas e exames, apesar de vários educadores acreditarem que a avaliação poderia e deveria
subsidiar um modo eficiente de fazer ensino [...]‖ (SAKAMOTO, 2008, p. 2).
No Brasil, um dos grandes pesquisadores da avaliação escolar é o professor Cipriano
Luckesi. Segundo ele,

O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e reorientação
permanente da aprendizagem. Ela se realiza através de um ato rigoroso e
diagnóstico e reorientação da aprendizagem tendo em vista a obtenção dos
melhores resultados possíveis, frente aos objetivos que se tenha à frente. E,
assim sendo, a avaliação exige um ritual de procedimentos, que inclui desde
o estabelecimento de momentos no tempo, construção, aplicação e
contestação dos resultados expressos nos instrumentos; devolução e
reorientação das aprendizagens ainda não efetuadas. Para tanto, podemos nos
servir de todos os instrumentos técnicos hoje disponíveis, contanto que a
leitura e interpretação dos dados seja feita sob a ótica da avaliação, que é de
diagnóstico e não de classificação (LUCKESI, 2004, p. 4).

Assim, novamente vemos aqui uma ligação clara com a ludicidade e o saber sensível,
já que, para se avaliar, é preciso ver o indivíduo como um todo. A avaliação não poderia ser
vista como um fim, mas como parte integrante de um processo contínuo que respeita o sujeito
e suas experiências. Importante frisar a diferença existente entre avaliar e examinar. Segundo
Luckesi (2011b, p. 68), o exame na pedagogia tradicional corresponde ao modelo burguês da
organização social, enquanto a avaliação é dinâmica e inclusiva. O exame busca um indivíduo
pronto, valoriza o término de um processo, enquanto a avaliação prima pela formação do
indivíduo enquanto sujeito autônomo, independente e que exerce sua cidadania. Desse modo,
é possível conceber

a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no sentido de que a
avaliação, por si, é um ato acolhedor, integrativo, inclusivo. Para
compreender isso, importa distinguir avaliação de julgamento. O julgamento
é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro e excluindo o
segundo. A avaliação tem por base acolher uma situação, para, então (e só
então), ajuizar a sua qualidade, tendo em vista dar-lhe suporte de mudança,
se necessário. A avaliação, como ato diagnóstico, tem por objetivo a
inclusão e não a exclusão; a inclusão e não a seleção - que obrigatoriamente
conduz à exclusão (LUCKESI, 2011b, p. 205).
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Desse modo, a avaliação de aprendizagem se afasta da ideia de um exame
amedrontador, que serve para castigar e punir, por isso, ver a avaliação como um momento de
afetividade, de crescimento e exercício de autonomia carece de uma certa postura do
professor quanto a isso. É necessária uma disposição do professor no sentido de que esse tipo
de avaliação demanda diferentes intervenções e, por vezes, revisão de sua prática pedagógica,
afinal, corrigir um exame de múltipla escolha com o objetivo de quantificar informações é
menos trabalhoso que analisar, por exemplo, um texto dissertativo resultado de uma
autoavaliação. Outrossim, é importante lembrar-nos que ―o que, de fato, distingue o ato de
examinar e o ato de avaliar não são os instrumentos utilizados para a coleta de dados, mas sim
o olhar que se tenha sobre os dados obtidos: o exame classifica e seleciona, a avaliação
diagnostica e inclui‖ (LUCKESI, 2004, p. 4).
Novamente, uma pergunta é trazida à baila: se há tantos estudos reforçando a
necessidade de se repensar a avaliação, por que ainda parece predominar, na sociedade como
um todo, e não apenas no âmbito da escola, a ideia que ―avaliamos para punir e não para
melhorar a ação dos sujeitos e não para formar” (FREIRE, 1997, p. 11)?
Nota-se um movimento no sentido de se refletir sobre essas questões não apenas na
academia, mas também (e principalmente) na própria escola. Um exemplo disso é o sexto e
último caderno da primeira etapa de formação do Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino
Médio12 que propõe estudar a avaliação nessa etapa de ensino. Cabe-nos registrar que a
concepção apresentada pelo material dialoga de maneira singular com aquilo que estamos
discutindo neste trabalho, principalmente, no que se refere à formação integral do sujeito
dessa etapa de escolarização. Afirma-se nesse caderno de formação que

O mais saliente, no entanto, é a demarcação da necessidade de consolidar
uma nova cultura de avaliação, associada ao sucesso de todos os alunos,
vinculada ao trabalho coletivo e ancorada em técnicas, instrumentos e
procedimentos pelos quais cada aluno seja avaliado em relação a si mesmo e,
simultaneamente, em relação aos colegas, fixados os critérios de um
resultado satisfatório para todos (BRASIL, 2013f, p. 20).

Ou seja, registra-se a necessidade de uma nova ―cultura de avaliação‖, que almeje o
sucesso do aluno, valorize suas competências e redimensione o papel da avaliação no
contexto escolar. Entretanto, sabemos que mudar paradigmas não é fácil, como reflete
Luckesi (2004), quando, ao ser indagado sobre a dificuldade de alguns educadores em mudar
12

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (Portaria Ministerial nº 1.140, de 22 de novembro de
2013) regulamenta o compromisso com a valorização da formação continuada dos professores e coordenadores
pedagógicos que atuam no ensino médio público brasileiro.
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a concepção de avaliação, aponta-nos as três principais razões para essa resistência:

A razão psicológica (biográfica, pessoal) tem a ver com o fato de que os
educadores e as educadoras foram educados assim. Repetem
automaticamente, em sua prática educativa, o que aconteceu com eles. Em
segundo lugar, existe a razão histórica, decorrente da própria história da
educação. Os exames escolares que praticamos hoje foram sistematizados no
século XVI pelas pedagogias jesuítica e comeniana. Somos herdeiros desses
modelos pedagógicos, quase que de forma linear. E, por último, vivemos
num modelo de sociedade excludente e os exames expressam e reproduzem
esse modelo de sociedade. Trabalhar com avaliação implica em ter um olhar
includente, mas a sociedade é excludente. Daí uma das razões das
dificuldades em mudar (LUCKESI, 2004, p. 2).

Apesar de serem perceptíveis essas dificuldades, há ações que caminham em direção
a mudanças, no intuito não só de repensar a avaliação escolar, mas de considerá-la como um
instrumento que colabore na formação de cidadãos críticos e agentes de transformação no
mundo. Ao se estabelecer que a educação deve se pautar em ações que incluam os indivíduos
e valorizem suas competências, deixa-se claro que já não há mais sentido em uma avaliação
que preconize a memorização, o trabalho individual e a elaboração de rankings de melhores
ou piores alunos. Assim, de acordo com as DCNEM (BRASIL, 2013b, p. 198), os
componentes curriculares ―devem propiciar a apropriação de conceitos e categorias básicas, e
não o acúmulo de informações e conhecimentos, estabelecendo um conjunto necessário de
saberes integrados e significativos [...]‖.
De tal modo que, retomando a definição de saber significativo adotada aqui, percebese, nesses documentos, a clareza de que o conhecimento não pode ser algo fragmentado,
compartimentado em disciplinas que não dialogam entre si e, sim, um conhecimento que,
ancorado em experiências, resulte em uma aprendizagem que vá além da simples
memorização, mas que represente um saber incorporado.
A partir disso, não se pode, como afirmamos muitas vezes até aqui, aceitar que
apenas uma prova possa mensurar o que o aluno sabe ou não sabe e com isso estabelecer
critérios excludentes e, de certa forma, cruéis. Por isso estamos certos que

A necessidade de encarar a avaliação vinculando-a ao desafio da
aprendizagem deriva do esforço de desvinculá-la dos mecanismos de
aprovação ou reprovação e, mais importante, destaca outra finalidade da
avaliação educacional, em que se concentra sua verdadeira dimensão
política; pois, numa escola que se pretenda democrática e inclusiva, as
práticas avaliativas deveriam se pautar por garantir que, no limite, todos
aprendam tudo, ainda mais quando nos reportamos ao ensino fundamental e
ao ensino médio, etapas obrigatórias por força da lei ou por pressões sociais.
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Essa obrigatoriedade é assim fixada, entre várias razões, para que a ninguém
seja dado o direito de se excluir de conhecimentos considerados
indispensáveis para o aproveitamento de outros direitos, e como condição
para uma vida mais autônoma (BRASIL, 2013f, p. 12).

Assim, ao se negar a ideia de uma educação bancária, sobre a qual Paulo Freire tanto
nos ajudou a refletir, e se considerar a busca da autonomia do sujeito do ensino médio,
acreditamos que ―avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la
para produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao
contrário, é diagnóstica e inclusiva‖ (LUCKESI, 2002, p. 5).
Nesse ponto de nossa análise, podemos nos perguntar como essa avaliação pode
realmente servir ao professor, ao aluno e à escola, nos moldes descritos pelo CBC, indo além
da já tão discutida questão quantitativa. Para isso, segundo o CBC,

A avaliação deve ser multimodal, multidimensional. Isso quer dizer que ela
deve ser feita por meio de diferentes instrumentos e linguagens — não só por
meio de testes escritos; por outros agentes, além do professor — o próprio
aluno, um ou mais colegas, pessoas da comunidade; e avaliar não só
conhecimentos, como também competências e habilidades, valores e atitudes
aprendidos ao longo do tempo e demonstrados não só dentro da escola, mas
também fora dela. A diversidade de instrumentos e situações possibilita avaliar
as diferentes competências e conteúdos curriculares em jogo, contrastar os
dados obtidos e observar a transferência das aprendizagens para contextos
distintos. A utilização de diferentes linguagens, além da verbal — teatro,
filme, dança, música, pintura, expressão corporal, grafismos, etc. —, leva em
conta as diferentes aptidões dos alunos (MINAS GERAIS, 2005, p. 70).

Nota-se que o CBC proporciona ao professor de Língua Portuguesa, e no caso deste
estudo, nas aulas de Literatura, a possibilidade de utilizar diferentes linguagens no processo
de avaliação. É como se fosse, utilizando-nos de uma metáfora, uma carta de alforria dada ao
professor: se alguém disser que aquilo não é maneira de se avaliar, basta-lhe mostrar o CBC e
estará tudo registrado legalmente.
O CBC chama a atenção, também, para que se reconheçam as aptidões dos alunos,
assim, eles sentir-se-ão valorizados e, certamente, protagonistas de seu processo de
aprendizagem. O professor tem um papel fundamental nesse sentido, pois, por vezes, é o olhar
dele que encorajará (ou não) um aluno a desenvolver suas habilidades, por isso

a necessidade de reconsiderar a forma como as avaliações se processam,
comumente, na escola, deixando marcas em seus egressos. [...] A avaliação
deve ser um ato acolhedor, que estimule o crescimento, aponte falhas e
indique o que pode ser modificado, sem menosprezar ou ridicularizar o
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educando. É importante que a consideremos sob um novo olhar, que não o
da desqualificação e da exclusão (PEREIRA, 2005, p. 292).

Por isso, um educador que alicerce sua prática escolar na amorosidade, como
discutimos no capítulo anterior, estará ciente de sua importância na formação de seu aluno,
inclusive nos aspectos relacionados à sua autoestima. Em uma escola que veja a avaliação na
perspectiva aqui apresentada, certamente haverá, na convivência afetuosa, a possibilidade de
o professor conhecer melhor esse aluno e suas singularidades, estabelecendo com ele um
diálogo verdadeiro, comprometendo-se a

Dominar a observação formativa em situação e conectá-la com formas de
feedback, ao mesmo tempo utilizáveis e fatores de aprendizado, conforme o
axioma "Melhor ensinar a pescar do que dar um peixe‖. A proximidade
provoca a constante tentação de ajudar o aluno a ser bem sucedido, quando
se trata de aprender (PERRENOUD, 1999, p. 66).

Valorizando e reconhecendo as aptidões dos alunos, será possível estabelecer um
processo formativo e avaliativo que não exclua. Como reflete Luckesi (2004, p. 5), ―a
avaliação exige aliança entre educador e educandos; os exames conduzem ao antagonismo
entre esses sujeitos, daí a possibilidade da ameaça‖. Valorizar as singularidades, mesmo na
coletividade, é de suma importância no processo avaliativo e isso nem sempre parte do
sujeito, como nos conta Mwanito:

A família, a escola, os outros, todos elegem em nós uma centelha promissora,
um território em que poderemos brilhar. Uns nasceram para cantar, outros para
dançar, outros nasceram simplesmente para serem outros. Eu nasci para estar
calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou: tenho
inclinação para não falar, um talento para apurar silêncios. Escrevo bem,
silêncios, no plural. Sim, porque não há um único silêncio. E todo o silêncio é
música em estado de gravidez (COUTO, 2009, p. 13).

A partir daí, podemos nos indagar: como Mwanito seria avaliado no ambiente
escolar? Como os muitos ―Mwanitos‖ são avaliados todos os dias? Será que se respeitam as
individualidades, propiciando uma avaliação integral, multimodal, multidimensional, ou
busca-se a todo custo enquadrá-los em um sistema avaliativo? No afã de se estabelecerem
novas formas de avaliar, há uma preocupação real em observar e respeitar as diferenças? Ou
as diversas formas propostas para a avaliação estão sendo utilizadas de forma insensível e sem
o conhecimento do aluno? Ainda de acordo com Perrenoud (1999, p. 66) um dos grandes
desafios do professor na construção das competências é
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Desistir de padronizar a avaliação, de abrigar-se atrás de uma equidade
puramente formal; exigir e conceder a confiança necessária para estabelecer
um balanço de competências, apoiado mais em um julgamento especializado
do que em uma tabela.

Desse modo, o professor necessitará, constantemente, rever seus percursos
educativos e estabelecer com seus educados uma relação de confiança, para que eles
participem ativamente de todo o processo avaliativo, e que, por estarem envolvidos nas
atividades propostas, estas lhes possam ser significativas. Conforme expõem Coimbra e Maia
(2014, p. 99), é nesse espaço que o educando ―[...] irá trabalhar as informações que recebe e
irá ressignificá-las de maneira que faça sentido, proporcionando uma efetiva aprendizagem.
Logo, por que não o lúdico ser um instrumento também para a avaliação e com a avaliação‖?
Nesse momento, cabe reforçarmos a nossa concepção de ludicidade, aqui
compreendida como uma experimentação interna de plenitude e inteireza por parte do sujeito.
Assim, apesar de destacarmos nesse trabalho outras possibilidades da ação avaliativa,
sabemos que uma avaliação escrita pode ser lúdica para o indivíduo, desde que ele esteja
integralmente envolvido naquela atividade. Do mesmo modo, não podemos dizer que
proporcionaremos uma avaliação lúdica se solicitarmos que todos aos alunos realizem uma
apresentação teatral. Como já dissemos, o que é lúdico para um, pode não o ser para outro.
Continuando com o exemplo de Mwanito, ―o afinador de silêncios‖, se o professor o
obrigasse a ir à frente cantar para a turma, aquilo não seria lúdico para ele, pois ele não estaria
vivendo um momento de inteireza, de entrega, dada a sua timidez. Porém, em outros
momentos de sua história, juntamente com seu irmão Ntunzi, Mwanito vivencia a ludicidade
presente na experiência teatral:
Às vezes, lhe perguntava sobre a nossa mãe. Esse era o seu momento.
Ntunzi se inflamava como fogueira em lenha seca. E se encenava todo,
imitando os modos e a voz de Dordalma, adicionando sempre uma pitada de
novas revelações. [...]
E uma vez mais, voltava a acender lembranças. No final da representação,
Ntunzi definhava como sucede com a euforia dos embriagados. Sabendo
desse desfecho triste, eu interrompia o seu teatro para lhe perguntar:
— E as outras, mano? Como são as outras mulheres?
Então, uma nova luz lhe brilhava nos olhos. E ele dava uma volta sobre si
mesmo, como se recolhesse aos bastidores de um imaginário palco e
regressasse à cena para imitar os trejeitos das mulheres. Armava a camisa a
simular o volume dos seios, rebolava as nádegas e rodopiava como galinha
tonta pelo quarto. E caíamos na cama, mortos de riso (COUTO, 2009, p.
54).

Nesse relato, podemos ressaltar como o jogo de representar pode ser canalizador para
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a vivência da inteireza. Ntunzi sentia-se vivo nesses momentos, produzindo calor, qual o fogo.
Pereira (2005, p. 35) nos explica que

A vida se expressa através de nosso corpo, através de um maior ou menor
fluxo de energia, através do brilho dos olhos ou da sua opacidade, do calor
da pele ou da ausência de vitalidade na mão que se estende, no prazer da
convivência ou na fuga pra dentro de si mesmo.

Percebemos que, na possibilidade de realizar uma representação teatral, Ntunzi
estava mais vivo. Porém, quando sentia que aquele momento de plenitude estética ia acabar, o
menino era tomado por uma espécie de ―ressaca‖, para a qual Mwanito logo encontrava
remédio: começar tudo novamente, até que ambos estivessem, depois da experiência, ―mortos
de rir‖, caídos na cama, ou seja, claramente entregues àquele momento. Essa passagem de
Mwanito e Ntunzi ilustra como a representação teatral pode ser lúdica, bem como outras
formas do fazer estético, pois demandam uma entrega, uma vivência plena daquilo que
acontece.
Partindo da ideia da avaliação como um processo formativo, desvinculado apenas da
ideia de ―dar nota‖ para que o aluno acumule pontos e, assim, seja aprovado ao final do ciclo,
podemos vislumbrar a avaliação como um momento lúdico no ensino, quando por exemplo, o
aluno decidir por realizar uma representação teatral para os colegas, como parte integrante de
sua avaliação de aprendizagem. Essa avaliação poderá ser lúdica, pois

As atividades lúdicas, que têm na busca da alegria e do prazer sua grande
fonte alimentadora, se caracterizam como atividades não impostas,
experienciadas individualmente ou compartilhadas, tendo como finalidade
a vivência do momento. Possibilitam que a elas nos entreguemos, e,
entretecendo símbolos, sonhos, desejos, necessidades, dores e alegrias, nos
integremos conosco e com o outro em uma troca tácita e significativa. A
possibilidade para que as emoções se manifestem é fundamental, pois, elas
não podem ser descartadas no processo de autoconhecimento e
autoexpressão. As atividades lúdicas são uma necessidade do ser humano,
independente de sua faixa etária. Através delas, é possível ter contato mais
profundo consigo e com o outro (PEREIRA, 2005, p. 94). (Grifos da
autora).

Veremos, agora, como o CBC sinaliza essas possibilidades nas aulas de Língua
Portuguesa e Literatura. Comecemos, para exemplificar, com a proposta avaliativa
apresentada pelo CBC:
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Fonte: MINAS GERAIS, 2005, p. 142.

Esse quadro foi reproduzido diretamente do material do CBC. Observa-se que há
uma visão positiva tanto do processo de aprendizagem quanto de uma possível avaliação
final: cabe ao aluno decidir, a partir de suas aptidões, o que fará para ―comemorar a
aprendizagem‖, em uma valorização clara do protagonismo e exercício de autonomia
proporcionados ao aluno.
Nota-se, também, que, nessa proposta do CBC, é oferecida ao aluno a possibilidade
de realizar trabalhos mais teóricos, como por exemplo, relatórios, gráficos, diagramas. Isso
reforça nossa tese de que o que importa não é o instrumento de avaliação e, sim, a relação
criada entre o sujeito e esse objeto. Deixando mais claro o que já dissemos anteriormente:
para um aluno, redigir um relatório sobre a aula pode ser lúdico, pois ele estará inteiro
naquela atividade; ou seja, o lúdico não está no objeto, mas na relação do sujeito com ele,
inclusive no que tange à criatividade. Importante refletir que
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O entendimento de que a criatividade só está ligada às atividades tidas como
intelectuais também é equivocado. Atividades consideradas simples, da
rotina cotidiana, podem ser também criativas, ou seja, percebidas, realizadas,
aproveitadas, com sensibilidade e originalidade, no contexto da vida
cotidiana e na produção de novos saberes (RANGEL, 2014, p. 78).

Posto isso, vamos direcionar nossa atenção para as possibilidades oferecidas aos
alunos de vivenciarem diferentes experiências artísticas no processo avaliativo, tanto como
produtor quanto como receptor.
Acreditamos que a aula de Literatura apresenta-se como um espaço no qual os
domínios afetivos, criativos e lúdicos estão presentes, questionando, por exemplo, o que a
Resolução SEE/MG, nº 2197 afirma quando diz:

Parágrafo único. Os Componentes Curriculares cujos objetivos educacionais
colocam ênfase nos domínios afetivo e psicomotor, como Arte, Ensino
Religioso e Educação Física, devem ser avaliados para que se verifique em
que nível as habilidades previstas foram consolidadas, sendo que a nota ou
conceito, se forem atribuídos, não poderão influir na definição dos resultados
finais do aluno (MINAS GERAIS, 2012, p. 18).

Nota-se uma dificuldade em entender que há como realizar uma avaliação integral
nessas disciplinas. Assim, é discutível, nesse parágrafo da resolução, inclusive, o reforço que
se faz das dicotomias afetividade-racionalidade, corpo-mente. Ou seja, disciplinas que lidam
com aquilo que não pode ser mensurado quantitativamente não podem influenciar os
resultados finais do aluno e, consequentemente, são vistas como de menor importância dentro
da grade curricular. Análogo a isso, pode-se pensar que as formas de avaliar a aprendizagem
propostas pelo CBC de Língua Portuguesa não são válidas, pois como o professor vai ―dar
nota‖ a atividades tão diferentes? Não estaria com isso deixando de realizar uma avaliação
―séria‖, partindo para algo ―artístico‖, por isso mesmo, pouco sério? Haverá critérios nesse
tipo de avaliação? Perrenoud (1999, p. 66) registra que cabe ao professor ―saber e querer
envolver os alunos na avaliação de suas competências, explicitando e debatendo os objetivos
e os critérios, favorecendo a avaliação mútua, os balanços de conhecimentos e a
autoavaliação‖. Ou seja, mais uma vez corrobora-se a ideia de que esse tipo de avaliação não
apenas é válida, como também desejável, inclusive aquelas que propiciem o protagonismo do
aluno. Outro documento oficial, as DCENEM, legitimam essa possibilidade ao instruir que
cabe à escola ―adotar metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem que estimulem
a iniciativa dos estudantes‖ (BRASIL, 2013b, p. 197).
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Podemos retirar, do site do CRV13, de uma Orientação Pedagógica, referente ao Eixo
Temático ―A Literatura Brasileira e Outras Manifestações Culturais‖, um exemplo que ilustra
a avaliação como mecanismo de valorização da iniciativa do aluno. Vejamos:

EIXO TEMÁTICO A LITERATURA BRASILEIRA E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
Tema 1: Temas, motivos e estilos na Literatura Brasileira e em outras manifestações
culturais.
Tópico 37: Vida social e política na literatura brasileira
Habilidade 37.0. Relacionar abordagens diferentes da vida social e política brasileira a
contextos históricos diferentes

Fonte: MINAS GERAIS, 2009a, p. 1.

Inicialmente, apresentam-se, na sequência, a motivação para o ensino do tópico, as
condições prévias para esse ensino, o que e como ensinar com relação a esse tema. Quando se
refere à avaliação, registra-se que

O professor também poderá organizar pequenos grupos de estudantes,
distribuindo tarefas entre eles, como analisar contos, filmes, poemas e letras
de canções que enfoquem a questão social e política em épocas distintas de
nossa história. Seria interessante deixar a cargo de cada grupo a forma como
eles deverão preparar e apresentar os trabalhos, para que seja desenvolvido o
espírito criativo de cada grupo. A utilização de diferentes suportes em
formas de apresentações diversificadas poderá projetar uma visão mais
ampla e crítica sobre o assunto (MINAS GERAIS, 2009a, p. 1).

Nessa proposta, incentiva-se o desenvolvimento da autonomia, criatividade e do
trabalho em grupo, assim a avaliação acontecerá no processo. Certamente, oferecendo aos
alunos a possibilidade de escolher de que forma irão apresentar o trabalho, eles se sentirão
mais motivados, pois caberá a eles escolher qual caminho seguir. Como nos aponta Pereira
(2005, p. 94),
O sentimento nos mobiliza para as decisões. Só nos envolvemos realmente
quando nos colocamos por inteiro naquilo que fazemos, portanto, decidir e
concretizar exigem mais do que pensamento, exigem sentimento e ação. E é
esta possibilidade de ser e estar inteiro que a atividade lúdica propicia. A
possibilidade de compartilhar, de se entregar e de se integrar, de fertilizar a
expressão de pensamentos, sentimentos e movimentos.

13

O Centro de Referência Virtual do Professor - CRV - é uma ação da Secretaria de Estado da Educação de
Minas Gerais que, através de um portal educacional, disponibiliza ao professor da Educação Básica material de
apoio para o planejamento, execução e avaliação das suas atividades de ensino.
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A Resolução SEE/MG nº 2197 também registra essa gama de possibilidades que
poderão ser utilizadas para a avaliação da aprendizagem, deixando explícito o quanto a
avaliação é um processo que pode (e deve) subsidiar as intervenções pedagógicas na escola.
Segundo essa resolução,

Na avaliação da aprendizagem, a Escola deverá utilizar procedimentos,
recursos de acessibilidade e instrumentos diversos, tais como a observação, o
registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os
portfólios, exercícios, entrevistas, provas, testes, questionários, adequandoos à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando e
utilizando a coleta de informações sobre a aprendizagem dos alunos como
diagnóstico para as intervenções pedagógicas necessárias (MINAS GERAIS,
2012, p. 16).

Talvez seja preciso aprender com Mwanito que ―não é segurando nas asas que se
ajuda um pássaro a voar. O pássaro voa simplesmente porque o deixam ser pássaro‖
(COUTO, 2009, p. 52). Talvez ainda falte à escola a possibilidade de deixar que o jovem seja
protagonista, criativo, ousado e desafiador, inclusive no processo avaliativo. Afinal,

Quando fundamentada em habilidades, conhecimentos e valores necessários
para que o aluno assuma papéis sociais no seu presente junto à comunidade,
ou no seu futuro profissional, a avaliação torna-se significativa e faz
significativo o ensino-aprendizagem. Assim, por exemplo, pode-se avaliar a
habilidade de narrar dos alunos, ouvindo-os contar histórias para um grupo
de crianças da comunidade. As próprias aulas sobre narrativa podem contar
com a presença de contadores de histórias, profissionais com quem os alunos
poderão aprender muitas habilidades essenciais a essa arte-profissão. Da
mesma forma, o contato com outros profissionais, como palestrantes,
jornalistas, repórteres, comunicadores, deve ser incentivado, bem como a
criação de oportunidades para que os alunos vivenciem os papéis desses
profissionais (MINAS GERAIS, 2005, p. 73).

Não seria qualquer uma dessas atividades sugeridas acima formas de se experienciar
o lúdico e o saber sensível? Não seria, por exemplo, qualquer uma dessas possibilidades
avaliativas exemplificadas pelo CBC, um bom campo para desenvolver a sensibilidade e a
experiência estética? Em uma sociedade que, como já dissemos, parece anestesiada,

Torna-se, portanto, uma necessidade e uma premissa que o trajeto para as
elaborações intelectuais inicie o seu curso pelo sentimento, pela emoção, e
que, consequentemente, se reconheça que formar pela e para a sensibilidade
é um apelo contundente da época atual, não só porque a sensibilidade
aperfeiçoa o processo de construção do conhecimento como também amplia
as suas possibilidades de contribuições à vida e à convivência (RANGEL,
2014, p. 73).
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Nesse mesmo caminho, uma outra orientação pedagógica (Minas Gerais, 2009b, p.
1), por exemplo, apresenta claramente essa necessidade do lúdico e do saber sensível nos
processos avaliativos, conforme reproduzido abaixo:

EIXO TEMÁTICO A LITERATURA BRASILEIRA E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

Tema 1: Temas, motivos e estilos na literatura brasileira e em outras manifestações
culturais
Tópico 31: O autor e seu fazer literário
Habilidade 31.0. Relacionar diferentes concepções de autor e de fazer literário a contextos
histórico e literários diferentes

Depois de apresentar por que ensinar o tópico, condições prévias para o ensino, o que
e como ensinar, há uma descrição sobre como realizar o processo avaliativo:

No processo de avaliação, o professor deverá selecionar textos que
evidenciem o fazer literário, o caráter metalinguístico e intertextual da
literatura, expondo as variadas formas de concepção do fazer literário. Para
tanto, poderão ser selecionados textos parnasianos, como ―A um poeta‖, de
Olavo Bilac, ―Nova Poética‖, de Manuel Bandeira, ―Mãos dadas‖, de
Drummond, contos, como ―Famigerado‖, de Guimarães Rosa, crônicas de
Rubem Braga, como ―O pavão‖ ou ―A minha glória literária‖, que permitam
ao aluno verificar os diálogos, as aproximações e os afastamentos entre
textos e autores de épocas diversas. Nessa medida, o professor poderá pedir
uma análise comparativa entre dois textos de autores diversos, mas não
somente delimitando o reconhecimento do texto desse autor como uma
reflexão sobre o fazer literário. Deve-se, sim, instigar o estudante a
observar/apreender o motivo de ser da literatura que o texto revela, isto é, o
estudante deverá ler o texto literário de forma mais crítica, posicionando-se
como um leitor não passivo das propostas estéticas e ideológicas contidas
nas manifestações literárias e culturais de maneira mais ampla que são
instauradas no texto lido (MINAS GERAIS, 2009b, p. 1).

Como refletimos até agora, essa proposta de avaliação apresenta uma visão formativa
de avaliação, trata o texto literário em suas especificidades, sem deixar de proporcionar uma
experiência ao leitor. Além disso, instrumentaliza o professor com possíveis critérios
norteadores para sua avaliação, como por exemplo, observar de que maneira o aluno
posicionou-se em relação aos textos, nesse caso, em relação ao escritor e seu fazer literário.
Ressaltamos também a importância do diálogo proposto entre os textos de diferentes épocas,
contextos, gêneros e autores, proporcionando um contato mais amplo com texto literário,
como já discutimos anteriormente.
A proposta continua apresentando uma outra forma avaliativa a qual
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seria com atividades lúdicas, em que o estudante poderia pesquisar outras
formas de textos, como letras de canções, charges, tirinhas e filmes, por
exemplo, que permitam uma reflexão sobre o fazer estético. Ou ainda
atividades de produção de textos em que se pode pedir a produção de
poemas, crônicas, letras de canções etc., com traços característicos de
poemas e/ou de autores estudados, com a construção de paráfrases ou
paródias, utilizando-se a estrutura de canções conhecidas pelos alunos
(MINAS GERAIS, 2009b, p. 01).

Assim, novamente é apresentado ao educador mineiro caminhos para trabalhar com o
saber sensível e a ludicidade nas aulas de Literatura, inclusive nos momentos de avaliação,
reafirmando sua importância no processo educativo integral que preconiza um indivíduo
ativo, autônomo e criativo.
Mwanito certamente vivenciou o aprendizado de forma lúdica e poderia assim ser
avaliado, dando continuidade ao seu processo de aprender. O ―afinador de silêncios‖ não fica
à margem do conhecimento, afinal, o menino ―[...] já aprendera a vislumbrar as líquidas luzes
do rio, já sabia viajar por letrinhas como se cada uma fosse uma estrada infinita‖ (COUTO,
2009, p. 43).

2.3 O livro didático adotado nas escolas pesquisadas: (des)caminhos?

É Mwanito quem nos narra:

Um ritual passou a ocupar as suas noites: empacotava criteriosamente os
poucos haveres numa velha mala que, depois, ocultava por trás do armário:
— Não deixe nunca o pai ver isto.
De manhã cedo, a mesma mala sobre os pés, Ntunzi ficava contemplando
longamente um velhíssimo mapa que Tio Aproximado em segredo lhe
ofertara. O dedo indicador percorria e repercorria o papel impresso, como
embriagada canoa vogando imaginários rios. Depois, com mil cuidados,
dobrava o mapa e arrumava-o no fundo da mala (COUTO, 2009, p. 59).

Naquele mundo distante de tudo, Mwanito e Ntunzi viam no antigo mapa a
possibilidade de descobrir novos mundos, imaginar viagens e vivenciar novos aprendizados...
aquele material impresso era significativo para eles, sendo comum Ntunzi adormecer
―embalado na leitura do mapa‖ (COUTO, 2009, p. 60).
Nas escolas públicas, o Livro Didático (LD) também pode oferecer essas
aprendizagens significativas. No Brasil, o livro didático passou por um rigoroso processo de
seleção, de modo a serem disponibilizados aos alunos e professores materiais de qualidade,
através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). No processo avaliatório do PNLD
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2015, por exemplo, 17 coleções foram avaliadas, sendo aprovadas 10 (BRASIL, 2014, p. 15).
Entretanto, a distribuição desses livros para o ensino médio é recente. O Programa
Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) foi implantado pela Resolução nº
38 do FNDE, em 2004. Ele prevê a universalização de livros didáticos para todo o ensino
médio público brasileiro, cujas escolas estejam cadastradas no censo escolar realizado
anualmente pelo Inep. Com a implantação do PNLEM, proporcionou-se aos professores de
cada escola a oportunidade de selecionarem, a cada três anos e de acordo com seus critérios, o
livro didático que será adotado por aquela instituição. Para colaborar nessa escolha, o
FNDE/MEC publica e distribui às escolas, por meio de manual impresso ou eletrônico, um
Guia com resenhas das obras aprovadas.
O Guia para a escolha do Livro Didático de Português (LDP), referente ao ano de
2015, apresenta como seu principal objetivo

colaborar para que nossas escolas promovam uma escolha qualificada do
LDP, ou seja, uma escolha motivada por um processo de discussão o mais
amplo e criterioso possível. E uma boa forma de dar início a esse processo é
resgatar, em suas linhas gerais, as características do EM e o papel específico
de uma disciplina como LP nesse nível de ensino. (BRASIL, 2014, p. 7).

A partir daí, o Guia apresenta-nos uma reflexão sobre o ensino de Língua Portuguesa
(LP) no Ensino Médio (EM). De forma bastante direta, ele registra que

será preciso definir, para LP, objetivos de ensino-aprendizagem compatíveis
com o contexto do EM, a começar por sua dupla situação: etapa final da
educação básica (com ou sem uma saída profissionalizante) e preparação
para os estudos superiores. Isso significa que as proficiências orais e escritas
a serem desenvolvidas, assim como a capacidade de reflexão sobre a LP e de
sistematização desses conhecimentos, devem justificar-se pela contribuição
que possam dar para a inserção do aluno egresso desse nível de ensino tanto
no mundo do trabalho, quanto na vida social republicana, na cultura letrada e
na escolarização de nível superior. Examinando-se essa mesma questão do
ponto de vista da seriação escolar, o EM deve ser encarado tanto como
sequência coerente do EF — e, portanto, como sua continuidade — quanto
como uma ruptura, dadas as especificidades de seu alunado e das demandas
sociais que a ele estão associadas (BRASIL, 2014, p. 8).

Outro ponto importante discutido pelo Guia diz respeito à percepção sobre a fase da
vida na qual se encontra o jovem do ensino médio. Justamente por buscar a valorização do ser
humano em sua plenitude, é essencial
considerar que o aluno do EM encontra-se, do ponto de vista de seu
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desenvolvimento pessoal, num momento também particular: a adolescência.
Marcada pelo impacto psicológico e existencial decorrentes da irrupção da
sexualidade, assim como pelas transformações corporais decorrentes do
processo de maturação, a adolescência é um momento decisivo no processo
de formação pessoal. Além do trabalho de (re)conhecer-se num novo corpo,
o adolescente tem pela frente uma série de alternativas e mesmo desafios,
aos quais será preciso dar respostas satisfatórias tanto em termos sociais
quanto no que diz respeito às demandas do próprio sujeito. Razão pela qual o
adolescente se encontra diante de grandes tensões e conflitos, geradores de
ansiedade e de instabilidade emocional. Em decorrência, o que caracteriza o
sujeito adolescente é uma incessante busca de definições, um intenso e
permanente trabalho ético, de (re)construção da própria personalidade, de
sua identidade e de suas relações, tanto com os seus grupos de socialização
imediata quanto com as representações que consiga elaborar sobre a
sociedade em que vive (BRASIL, 2014, p. 20).

Desse modo, ao trabalhar com as noções de saber sensível e ludicidade, a escola
pode colaborar para que o jovem viva essa etapa de sua vida de maneira que o ambiente
escolar seja significativo e não limitador de seus anseios. Assim,

a atenção ao mundo do trabalho, ao exercício da cidadania e, também, ao
prosseguimento nos estudos, assim como o empenho em considerar o
contexto cultural do aluno como parte indissociável do trabalho pedagógico,
podem abrir para professores e alunos do EM perspectivas e caminhos para
um ensino-aprendizagem significativo (BRASIL, 2014, p. 14).

Perceba-se que o que se discute aqui não é ignorar os conhecimentos pedagógicos
e, sim, aproveitar a etapa do ensino médio também para uma formação humana do
indivíduo.
No que se refere ao ensino de Literatura, o Guia registra que além de se refletir sobre
os fatos de língua e linguagem, é preciso considerar, ainda,

tanto a relevância cultural da literatura, quanto o papel específico da
literatura brasileira na cultura e na vida social do País, acrescente-se, a esse
patrimônio intelectual a ser construído, a familiaridade com a produção
literária de língua portuguesa e os conhecimentos especializados decorrentes
dessa experiência (BRASIL, 2014, p. 8).

O material reforça a importância do estudo da Literatura durante o ensino médio,
além de dialogar diretamente com as diretrizes propostas pelo CBC, já analisadas nesta
pesquisa. O Guia registra o valor da Literatura tanto para o ―prosseguimento nos estudos
quanto para a formação cidadã‖ (BRASIL, 2014, p. 15) e faz questão de destacar que
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as orientações curriculares para esse componente estabelecem a leitura
literária, e não os conhecimentos sobre a literatura, como o objeto específico
desse componente curricular. Em consequência, a formação de um leitor
particular e diferenciado é apontada como o objetivo principal desse ensino,
apoiada na construção paralela de um corpo próprio de conhecimentos
históricos e linguísticos/literários (BRASIL, 2014, p. 15).

Assim, reforça-se a concepção que o ensino de Literatura, como já discutimos antes,
não pode se limitar ao ensino da cronologia histórica e o Guia deixa isso bem claro ao avaliar
os livros didáticos que são apresentados como possibilidades de escolha para o professor.
Nota-se, apesar de não se utilizarem essas definições, um direcionamento para que o
professor realize um trabalho que contemple a ludicidade e o saber sensível por intermédio do
livro didático adotado, através de uma educação integral, ao assumir que
a formação para a vida, no contexto de uma educação integral e
emancipadora, demanda uma intensa articulação entre os objetos propostos
para o estudo, com o objetivo de permitir ao aluno não só reconhecer e
estudar temas que ultrapassem os limites homogêneos de uma só disciplina
(como a linguagem, o psiquismo, a vida em sociedade, os fenômenos
naturais etc.) mas, ainda, compreender de uma forma mais ampla e integrada
o próprio processo de aprendizagem, ou mesmo a natureza da produção e da
reprodução de conhecimentos (BRASIL, 2014, p. 85).

Partindo dessa análise sucinta sobre o que se espera de um livro didático de Língua
Portuguesa, em especial no que se refere ao ensino de Literatura, percebemos que sua
utilização não é empecilho para aulas lúdicas, principalmente quando nos reportamos ao que
Pereira (2005, 2011) já disse ao afirmar que o lúdico não está no objeto, mas na relação que o
indivíduo estabelece com ele.
O livro adotado nas duas escolas pesquisadas é o ―Português Linguagens‖, de autoria
de Willian Roberto Cereja e Maria Thereza Cochar Magalhães. Segundo dados do
FNDE/MEC14 é o livro mais adotado em escolas públicas do Brasil, inclusive de Minas
Gerais. De acordo ainda com os dados do FNDE/MEC, foram distribuídas 3.484.770 coleções
do Livro Português Linguagens para o triênio 2012/2014. Para simples comparação, o
segundo livro didático mais adotado no Brasil teve a distribuição de 1.441.128 exemplares,
sendo 7.981.590 alunos atendidos15. Esses dados refletem o quanto essa coleção é bem
avaliada por grande parte dos professores brasileiros.

14

Os últimos dados disponíveis sobre a escolha do LD de Língua Portuguesa são referentes ao ano de 2012,
sendo que em 2014 os professores já selecionaram aqueles que gostariam de utilizar para o triênio 2015/2017,
mas ainda não foram divulgados dados sobre esse processo de escolha.
15
Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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A coleção está organizada em três volumes, um para cada ano do ensino médio.
Cada livro possui quatro unidades, organizadas por capítulos, totalizando 400 páginas.
Segundo o Guia, ―o critério de organização das 4 unidades é dado pela Literatura, numa
ordem cronológica, isto é, baseia-se na periodização das literaturas portuguesa e brasileira,
considerando os estilos de época tradicionalmente propostos‖ (BRASIL, 2014, p. 55).
Na resenha sobre a coleção, o Guia pondera que os principais objetivos da coleção,
conforme elencados no manual do professor, são, além da integração de saberes, áreas de
conhecimento e professores, operando assim o conhecimento de forma interdisciplinar e
articulada, ―desenvolver projetos, por meio dos quais o estudante atue como protagonista na
relação com o saber‖ (BRASIL, 2014, p. 55). Apesar disso, o ensino de Literatura ainda está
pautado na sequência cronológica dos movimentos literários e, consequentemente, apresenta
textos e imagens também obedecendo à lógica da linha evolutiva histórica da Literatura.
Nesse ponto, o livro afasta-se daquilo que é apresentado pelo Guia no que se refere à
organização do ensino de Literatura. Interessante relembrar aqui que o CBC defende um
ensino de Literatura a partir de temas, favorecendo assim um diálogo mais expressivo e
significativo dos textos literários, sendo que a cronologia da Literatura só seria vista no
terceiro ano do ensino médio, depois que o aluno tivesse tido um contato mais expressivo com
diferentes textos literários.
Esse livro apresenta uma variedade grande de textos e imagens representativas dos
movimentos literários, colaborando para o enriquecimento cultural dos alunos. No início de
cada capítulo, há um registro de livros, sites, canções e filmes que dialogam com o saber que
será sistematizado a partir dali, cabendo ao professor colaborar para que os alunos se motivem
com aquilo que será apresentado pelo livro didático.
Percebem-se muitas qualidades no que se refere à proposta para o ensino de
Literatura, entretanto, nele também há pontos falhos, como é descrito pelo Guia:
Todas as unidades dos três volumes iniciam-se por uma ―História social‖
fundada nos ditames literários e em obras canônicas. Incluem-se tanto textos
fragmentados quanto textos completos de autores representativos dos
diferentes movimentos literários de Portugal, Brasil e África, com
predominância dos dois primeiros. Embora as informações sobre
historiografia literária, estilos de época, assim como a abordagem acerca das
obras mais representativas de cada estilo sobressaiam-se, evidenciando a
ênfase que a coleção dá a esse eixo, a perspectiva adotada para o ensino de
literatura pouco prioriza a experiência de leitura e de fruição do texto
literário (BRASIL, 2014, p. 57).

A crítica à excessiva valorização da periodização da Literatura permanece, bem

113

como a necessidade do trabalho do professor, enquanto leitor mais experiente, de favorecer
uma experiência significativa de leitura e fruição do texto, como vimos acima.
Através do quadro-síntese reproduzido abaixo teremos uma visão condensada da
análise feita pelo Guia a respeito desse livro didático:

Fonte: BRASIL, 2014, p. 55.

Considerando que é dado destaque pelo Guia aos projetos interdisciplinares
propostos pelo livro didático, é de se esperar que um professor que adote essa coleção
valorize esse aspecto da obra. Ao sugerir diferentes estratégias para a elaboração desses
projetos interdisciplinares, o livro parece dar ênfase àquilo que aqui denominamos
experiências sensíveis.
Ao analisar os três volumes da coleção, notamos que esses projetos interdisciplinares
propostos, buscam propiciar aos alunos vivências estéticas significativas, como por exemplo,
uma leitura dramática, uma representação teatral, a montagem de uma exposição artística ou a
elaboração de uma revista literária. Como vimos no capítulo no qual discorremos sobre as
estratégias avaliativas propostas pelo CBC, essas atividades podem proporcionar ao aluno
momentos de plenitude e inteireza e não deveriam ser ignoradas. Assim, ter contato com as
atividades propostas pelo livro didático pode propiciar sensações como as descritas por
Mwanito, ao folhear pela primeira vez um livro de verdade: ―Durante horas, percorri, olhos e
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dedos, os papéis de Marta. Cada folha foi uma asa em que ganhei mais tontura que altura‖
(COUTO, 2009, p. 129).
Discutimos o Ensino Médio, o Ensino de Literatura apresentado pela Proposta
Curricular mineira de Língua Portuguesa, através do CBC e o livro didático adotado nas
escolas pesquisadas nesse trabalho. Seriam realmente esses os conhecimentos necessários
para continuarmos a travessia? É Riobaldo quem nos fala, ao final de mais um capítulo:
Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! – só estava era
entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz o senhor sabe: a
gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda é num
ponto muito mais embaixo, bem diverso do em que primeiro se pensou
(ROSA, 2007, p. 35).

Riobaldo olha calado para Mwanito, o ―afinador de silêncios‖. Mwanito sabe que
cumpriu sua trajetória conosco e ajudou-nos nesse caminho de aprendizado, nesse mundo que
―conhecemos e desconhecemos‖ tão bem.
―Antes de nascer o mundo‖, ele despede-se de nós afirmando que ―o silêncio é uma
travessia. Há que ter bagagem para ousar essa viagem‖ (COUTO, 2009, p. 180).
Continuemos, pois, nosso caminho de ludicidade e saber sensível, agora com um
pouco mais de saberes na bagagem, que nos permitiram analisar com mais segurança os dados
recolhidos na travessia do trabalho de campo.
Assim, nossas paragens já foram definidas: duas escolas públicas mineiras, nas quais
nos encontraremos com alunos do terceiro ano do ensino médio e, atentamente, ouviremos
seus casos e reflexões.
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CAPÍTULO 3
PENSANDO E SENTINDO EM VOZ ALTA: DIÁLOGOS SOBRE SABER
SENSÍVEL, LUDICIDADE E LITERATURA...

Riobaldo pensa alto e nos diz que ―A opinião das outras pessoas vai se escorrendo
delas, sorrateira, e se mescla aos tantos, mesmo sem a gente saber, com a maneira da ideia da
gente!‖ (ROSA, 2007, p. 462). Neste capítulo, várias ideias irão se entrelaçar, formando um
pequeno panorama do que pensam, sobre as aulas de Literatura, alguns jovens que estão
concluindo o ensino médio em duas escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Assim, o
capítulo tem como objetivo analisar os dados coletados a partir da realização de três Grupos
Focais (GF) nas escolas escolhidas. Para isso, ele se dividirá em duas etapas.
Na primeira etapa, serão apresentados os passos metodológicos que foram
percorridos nesta pesquisa para a realização dos grupos focais mencionados. A escolha por
esse tipo de metodologia baseou-se no fato de que esta pesquisa optou por ―dar voz‖ aos
alunos, sabendo um pouco mais de suas percepções e impressões sobre questões analisadas
neste trabalho.
Na segunda, serão analisados os dados colhidos durante a realização dos grupos
focais, buscando, através da fala dos alunos, observar se a presença (ou ausência) da
ludicidade nas aulas de Literatura do ensino médio colaborou para a construção de saberes
significativos para esses alunos.
Nessas páginas, teremos a companhia de ―uma professora muito maluquinha‖ e de
seus alunos, saídos das páginas do livro escrito pelo mineiro Ziraldo. Lançado em 1995, o
livro ―Uma professora muito maluquinha‖ narra a história de uma educadora que, na década
de 40, desenvolve uma pedagogia diferenciada para a época e acaba incomodando a sociedade
de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A obra de Ziraldo foi transformada em
minissérie pela TVE em 1996 e em filme no ano de 2011. Escrito na primeira pessoa, o
narrador-personagem16, já adulto, busca, através de suas memórias, registrar as experiências
vividas na época em que era aluno da ―professora Maluquinha17‖.

16

Ao contrário da adaptação para o cinema na qual os personagens recebem nomes, na obra de Ziraldo eles não
são nomeados e o mesmo acontecerá neste trabalho. O narrador-personagem será denominado Aluno.
17
Entretanto, cabe-nos ressaltar que, no livro, o adjetivo ―maluquinha‖ é grafado com inicial maiúscula, sendo
substantivado, por isso também o faremos nessa pesquisa.
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3.1 Passos metodológicos
Após a professora Maluquinha contar uma história, o menino analisa a mestra: ―Não
é que ela soubesse tudo. Não sabia. Era craque em História e Geografia porque sonhava em
viajar pelo mundo e achava que ninguém pode ir aos lugares de seus sonhos sem saber onde
eles ficam e história que têm‖ (ZIRALDO, 2009, p. 60). Assim como a professora
Maluquinha, eu deseja ouvir as percepções de alguns jovens e conhecê-los melhor para, a
partir daí, poder (re)pensar alguns caminhos para o ensino significativo de Literatura no
Ensino Médio.
Ao delimitar meus passos metodológicos, senti que não poderia permanecer na
mesma linha de pesquisa que já critiquei nos capítulos anteriores, aquelas que falam sobre o
que pensam os alunos, sem de fato ouvi-los. Para isso, fui estar com eles e escutar o que eles
tinham para falar. Sabia que, para que esse trabalho alcançasse seu objetivo, era preciso
conversar, escutar atentamente os alunos e refletir sobre aquilo que eles tinham a dizer e
acreditava ser a técnica dos grupos focais a que atenderia, de maneira mais interessante, a esse
meu compromisso, uma vez que ―essa abordagem pode iluminar as preocupações daqueles
cujas vozes estariam de outra forma emudecidas‖ (BARBOUR, 2011, p. 52).

3.1.1 O que é um Grupo Focal?

De acordo com Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002, p. 5), grupo focal é uma técnica
de pesquisa cuja metodologia se baseia no trabalho de um pesquisador que reúne uma
determinada quantidade de pessoas selecionadas dentro de um perfil de público alvo da
investigação, durante um certo período, em um mesmo local, objetivando a coleta de
informações acerca de um tema específico, a partir do debate e diálogo entre esses indivíduos.
Novamente, trazemos à tona o fato de que não se pode separar o ato pedagógico do
fazer político. Freire (1997, p. 62) afirma que, como educadores, fazemos política, somos
políticos ao fazer educação e nos leva a refletir sobre nossos sonhos de democracia, pois, para
que essa realmente aconteça, é preciso ―que lutemos, dia e noite, por uma escola em que
falemos aos e com os educandos para que, ouvindo-os possamos ser por eles ouvidos
também‖. Portanto, ao escolher estar junto aos alunos e ouvi-los através de grupos focais,
assumi minha postura democrática, que me aproxima o tempo todo da concepção de colaborar
na formação de sujeitos críticos que exerçam sua autonomia, não só no processo desta
pesquisa, mas, principalmente, em nosso cotidiano como educadores. No caso deste trabalho,
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a opção consciente de valorização da voz do aluno, nos faz lembrar que uma das principais
características da metodologia de pesquisa baseada em grupos focais está no fato de esse
processo trabalhar com os sentidos expressos através da ―fala‖ dos participantes, ―permitindo
que eles apresentem, simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre
determinado tema. Em decorrência, as informações produzidas ou aprofundadas são de cunho
essencialmente qualitativo‖ (CRUZ NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002, p. 5).
Desse modo, ao optar pela realização desses grupos em detrimento de entrevistas
individuais ou questionários, levou-se em consideração aquilo que Barbour (2011, p. 68)
pondera, ao afirmar que
Não existem regras prontas que determinem se são os grupos focais ou as
entrevistas individuais os mais apropriados e , uma vez mais , as respostas
consistem em medir os prós e os contras em relaçaõ a cada novo projeto
.
Alguns respondentes, se dada a escolha, dirão que se sentem mais
confortáveis falando com um pesquisador pessoalmente e seriam relutantes a
frequentar uma sessaõ de grupo . Para outros , no entanto , pode haver
segurança na companhia de mais pessoas , e vir a uma discussaõ de grupo
focal pode aliviar as preocupações que alguns individ́ uos têm de que eles
―naõ têm nada de interessante‖ a contribuir para a pesquisa.

Como veremos, na análise das transcrições realizadas a partir do áudio dos encontros
com os grupos, os alunos viram aquele momento como uma possibilidade de serem ouvidos e
terem suas opiniões legitimadas pelo grupo, quase que como uma espécie de catarse coletiva.
Talvez seja interessante destacar que aqueles alunos sentiram-se confortáveis e confiantes em
relatar seus anseios e percepções sobre as aulas de Literatura, o que claramente se coaduna
com uma das teses defendidas nessa pesquisa sobre o silenciamento dos sujeitos no ambiente
escolar. Sabemos que a ―fala‖ presente nos grupos focais não é simplesmente expositiva ou
descritiva, mas sim uma ―fala‖ em debate, ―pois todos os pontos de vista expressos devem ser
discutidos pelos participantes. Se o pesquisador deseja conhecer as concepções de um
participante sem a interferência dos outros, a técnica de GF não é a mais adequada‖ (CRUZ
NETO; MOREIRA; SUCENA, 2002, p. 6), por isso, a escolha por essa metodologia neste
trabalho, reflete, de maneira expressiva, a preocupação em escutar os alunos e valorizar suas
percepções sobre questões relativas à aula de Literatura.
Para a realização desses grupos, optou-se por utilizar o espaço escolar como ponto de
encontro. Essa escolha se justifica, a priori, pela facilidade na concentração de sujeitos
dispostos a participar dos grupos. Pode-se discutir se não era melhor um ambiente ―neutro‖
para esses encontros, entretanto, sabe-se que essa neutralidade é ilusória e, além disso, houve
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um cuidado de se propiciar um local reservado para a realização dos grupos. Como veremos
adiante, a escolha do espaço partiu da direção da escola, não foi minha, entretanto, isso não
prejudicou o bom andamento da pesquisa.
Quanto aos participantes

, sabe-se que ―as expectativas e motivações dos

respondentes para tomar parte na pesquisa podem ser complexas‖ (BARBOUR, 2011, p.77),
por isso, é tão difícil mensurar o que fez com que os alunos quisessem participar dessa
pesquisa. Porém, Barbour (2011), quando discute o que levaria as pessoas a quererem
participar de um grupo focal, inclui uma possível referência ao ―status‖ do moderador.
Diante disso, cabe-me registrar que percebi que os alunos da Escola A sentiram-se
importantes em participar de uma pesquisa vinda de uma universidade pública. No Grupo
Focal 01, foi possível notar que, na fala das alunas, havia um juízo de valor sobre a
importância de se estudar em uma universidade federal e, por isso, participar de algo
relacionado a uma dessas instituições era positivo. Já os participantes do Grupo Focal 02
demonstraram ver na participação nesta pesquisa uma oportunidade de saber mais sobre
como é ser professor, já que desejavam cursar licenciaturas, inclusive Letras. No que tange
ao Grupo Focal 03, composto por alunos da Escola B, pareceu-me que a grande motivação
do grupo era a relação afetuosa comigo como professora, e com isso, o desejo de colaborar
com meu trabalho.
Os grupos focais foram realizados em novembro de 2013, em espaço disponibilizado
pelas próprias escolas. Os participantes, alunos do 3º ano do Ensino Médio, foram voluntários
que se interessaram em colaborar com a pesquisa a partir de um convite feito pelas
supervisoras escolares a meu pedido.
Apesar de um contato prévio com as escolas e uma explicação sobre a dinâmica da
pesquisa, não houve uma uniformidade quanto à constituição dos grupos. Na Escola A, foram
realizados dois, sendo o Grupo Focal 01 composto por 05 alunos, todos do sexo feminino,
integrantes do 3º 01, considerado o melhor da escola em rendimento. O Grupo Focal 02 foi
formado por 06 alunos, sendo 04 do sexo feminino e 02 do sexo masculino, integrantes do 3º
02, pela lógica da organização da escola, o ―segundo‖ melhor terceiro ano. Já na Escola B, o
Grupo Focal 03 foi composto por 15 alunos, todos integrantes da única turma de 3º ano da
escola. Esse grupo foi constituído de 08 alunos do sexo feminino e 07 do sexo masculino.
Aqui se apresenta uma questão polêmica no que se refere ao número ideal de grupos
focais para a realização de uma pesquisa. É sabido que o que se estabeleceu aqui foi uma
pequena amostragem, com um recorte específico: alunos do 3.º ano do Ensino Médio de duas
escolas da rede pública do estado de Minas Gerais, localizadas em um município no interior,
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sendo uma na sede e outra no distrito. Acredita-se que
Não há um número mágico e não é necessariamente melhor , ainda que fazer
dois grupos focais com grupos com características similares possa colocar o
pesquisador em solo mais firme em relaçaõ a fazer afirmações sobre os
padrões dos dados, uma vez que isso sugeriria que as diferenças observadas
não são apenas uma característica de um grupo em particular
, mas saõ
provavelmente relacionadas às diferentes caracteriś ticas dos participantes
refletidas na seleçaõ . Já que cada participante individual possui um conjunto
de características (idade, gênero, nível socioeconômico e educacional ), é
provável que seja possível fazer algumas comparações intergrupo , já que ,
por exemplo, um grupo de mulheres pode perfeitamente ser composto por
indivíduos de idades muito diferentes. É sempre prudente, no entanto, deixar
alguma flexibilidade para adicionar outros grupos , à medida que novos
potenciais comparativos surgem (BARBOUR, 2011, p. 88).

Levando isso em consideração, é possível perceber que havia uma uniformidade na
constituição dos grupos formados, ainda que esta não tenha sido feita de maneira consciente,
muito menos tenha havido qualquer intervenção nesse sentido por minha parte como
pesquisadora. Entretanto, a princípio, parece que
Em termos de gerar discussões, um grupo focal constituído por pessoas em
acordo sobre tudo resultaria em conversas bastante desinteressantes e
forneceria dados pouco produtivos . Felizmente, contudo, isso é pouco que
aconteça; mesmo quando o pesquisador ingenuamente procura reunir
pessoas com mentalidades semelhantes , é improvável que elas sejam tão
unidimensionais como saõ , sem dúvida, nossas aproximadas e um tanto
simplórias categorias de amostra (BARBOUR, 2011, p. 88).

Assim, creio que, como veremos na análise das transcrições dos grupos focais, havia
entre esses sujeitos questões que os aproximavam e os distanciavam, o que colaborou muito
na profundidade das questões discutidas por eles.
Outra questaõ frequente sobre esse tipo de pesquisa está relacionada ao núme

ro de

participantes que deveria ser recrutado para cada grupo. Muitos textos sobre grupos focais
repetem a orientaçaõ que tende a ser dada para pesquisas na área demarketing, a qual afirma que
o tamanho de um grupo para essa metodologia de pesquisa é de 10 a 12 pessoas, de modo que
todos possam receber um tratamento igual por parte do moderador. Entretanto, nas pesquisas de
ciências sociais esse número vem sendo relativizado, de acordo com Cruz Neto, Moreira e Sucena
(2002, p. 12), pois esse número está condicionado a dois fatores: ―ser pequeno o suficiente para
que todos tenham a oportunidade de expor suas ideias e grande o bastante para que os
participantes possam vir a fornecer consistente diversidade de opiniões‖. Assim, a organização na
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Escola A parecia ideal, enquanto na Escola B apresentava um desafio maior nesse sentido. Porém,
como os encontros foram realizados na última semana de novembro e as semanas posteriores
seriam de realização de provas finais, seguidas da formatura, não havia tempo hábil para a
realização de dois grupos na Escola B, optei por realizá-lo com 15 alunos, principalmente por
acreditar que isso não prejudicaria a coleta dos dados.
Ainda sobre a constituição dos grupos focais, Barbour (2011) discute que, ao
contrário dos grupos focais criados para pesquisas de marketing, os grupos para pesquisas de
outras esferas do conhecimento podem ser compostos por pessoas que já se conhecem e
fazem parte de um grupo pré-existente. Nesse sentido, observei que os alunos, por fazerem
parte de um mesmo ambiente escolar, apesar de turmas diferentes, sentiam-se à vontade para
conversarem sobre a temática proposta, pois eram parceiros naquelas explanações. Isso pode
ser percebido, principalmente, através do uso das linguagens não-verbais, por exemplo, de um
olhar, um aceno com a cabeça ou um sorriso de cumplicidade durante os diálogos.
Para se registrar as discussões, as salas foram organizadas com as cadeiras em
círculo, tendo ao centro uma mesa com dois gravadores de áudio. Optei por não gravar os
encontros em vídeo, apesar de ser esse tipo de gravação permitida na dinâmica da
metodologia adotada. A decisão de gravar apenas áudio deveu-se ao fato de que ponderei que,
ao ter sua imagem registrada, os alunos poderiam ficar inibidos, o que dificultaria o diálogo e
a preservação do anonimato dos mesmos.
Além da gravação em áudio, durante a realização dos grupos, realizei anotações
sobre expressões faciais, frases ou outros dados que julgava importantes no momento. Ao
término dos encontros, redigi um pequeno relatório com minhas impressões. Essas anotações
ajudaram na análise que apresentarei no próximo tópico sobre a fala dos alunos durante a
realização dos grupos focais, pois, como registra Barbour (2011, p. 146),
o pesquisador começa a analisar os dados mesmo enquanto os está
produzindo. É isso que faz a pesquisa com grupos focais simultaneamente
tão demandante e excitante . Isso pode ser verdadeiro naõ apenas para o
pesquisador, mas para outros participantes, que podem praticamente assumir
o papel de comoderadores na discussaõ
. Ainda que isso naõ seja muito
comum no contexto das oficinas , esse tipo de interaçaõ naõ é apenas uma
propriedade de um agrupamento em particular , mas reflete características de
conversas mais gerais no estilo de ―jantar‖ entre amigos e conhecidos. Todos
nós vivenciamos uma infinitude de papéis e experiências durante interaçõ es
sociais.

Assim, ao término de cada uma das três sessões dos grupos focais, sentia-me
entusiasmada para registrar minhas considerações sobre aquilo que havia experienciado, e
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essas vivências pulsavam em mim de forma muito intensa. Afirmo que vivi momentos
lúdicos, de inteireza e plenitude durante a realização de cada um desses encontros. Conforme
pondera Barbour (2011, p. 62), ―convidar participantes a destrinchar suas percepções e
experiências pode permitir a eles dividir esse trabalho, explorando seus comentários e insights
enquanto eles geram dados‖, entretanto, concordo que ―talvez, de fato, seja o pesquisador que
esteja sendo fortalecido – ou, no miń imo , recebendo uma ajuda pelos respondentes‖
(BARBOUR, 2011, p. 62). Registro, portanto, que me senti fortalecida ao término de cada
sessão dos grupos, pois percebia ali uma ressonância com tudo aquilo que estava pesquisando,
bem como que meus estudos teóricos estavam indo no sentido certo, em direção a uma prática
significativa. Sentia que, definitivamente, não se pode ―acomodar com o que incomoda‖18.
Ainda sobre a função de moderador dos grupos, há estudos, como o de Gatti (2005),
que estabelecem a existência de pelo menos dois redatores, entretanto, Cruz Neto, Moreira e
Sucena (2002, p. 9) afirmam que, ao contrário das pesquisas de marketing ou mercado, na
pesquisa das áreas sociais, há uma defesa no sentido que os próprios pesquisadores realizem
os grupos focais, pois a proximidade com os indivíduos, bem como o conhecimento mais
amplo do objeto de investigação ―são de fundamental importância para o bom
desenvolvimento da técnica, da mesma maneira que a participação no processo de debate é
vital para a interpretação das informações obtidas‖. Desse modo, moderei e registrei sozinha
os três encontros, consciente de que ―a tarefa do moderador é facilitar o grupo , não controlálo‖ (BARBOUR, 2011, p. 111), portanto, foi possível realizar as atividades previstas de forma
satisfatória. Enquanto moderadora, é importante registrar que foi preciso exercer a
sensibilidade para notar os diferentes tipos de sujeitos que formavam os grupos. Apesar de ter
o dever de fazer com que todos pudessem falar com equidade, coube a mim, como
moderadora, atentar para as características individuais dos participantes, por exemplo, o
extrovertido e o introvertido, sem exigir que ajam de maneira diferente de suas
personalidades, o que acarretaria um mal-estar entre os participantes, podendo, inclusive,
gerar um desinteresse pelo debate. Para que o debate acontecesse, elaborei um roteiro, o qual
se encontra anexado a esta pesquisa. Esse roteiro foi fundamental para o bom andamento dos
encontros. Para Barbour (2011, p. 113),
estabelecer um guia de tópicos (roteiro) para uma discussaõ de grupo focal
requer algo similar a um ato de fé . Pesquisadores novos aos grupos focais
invariavelmente ficam desconcertados pela aparente brevidade dos guias de
tópicos (roteiros) e precisam ser convencidos de que umas poucas breves
18

Verso da canção ―Criado-mudo‖, da trupe ―O Teatro Mágico‖.
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questões e materiais de estímulo bem selecionados serão sufi cientes para
provocar e sustentar uma discussaõ . Contudo, a brevidade dos guias de
tópicos (roteiros) dos grupos focais naõ faz jus à quantidade de trabalho
envolvida em seus desenvolvimentos.

Ciente disso, para esta pesquisa foram estabelecidas doze questões norteadoras. Elas
serviram de base para o encaminhamento dos grupos, porém, não eram vistas como perguntas
a serem realizadas de maneira incisiva e engessada. Como veremos nas análises, havia uma
liberdade para que os alunos falassem, desde que não se afastassem muito daquilo que foi
proposto. Cada grupo concebeu de maneira singular suas discussões, apesar de haver esse
roteiro de questões norteadoras.
Importante frisar que, como apresentam Cruz Neto; Moreira; Sucena (2002), Gatti
(2005) e Barbour (2011), as questões partiam das mais amplas para as mais específicas, sem,
no entanto, cercear os diálogos espontâneos do grupo. Apesar de um roteiro único e questões
que se repetem nos três grupos, cada um realçou aquilo que lhe parecia mais importante
naquele debate. Percebe-se que
Conselhos como o de começar com perguntas inofensivas e ir progredindo
para as mais delicadas saõ úteis , mas os grupos variam na velocidade com
que se sentem confortáveis para progredir , e alguns participantes podem ser
menos inibidos do que outros. Os manuais de grupos focais algumas vezes
enfatizam exageradamente o grau de controle que um moderador tem sobre a
sequência e o conteúdo do questionamento, já que outros membros do grupo
podem colocar questões aos outros fora da sequência e podem até formular
questões que são mais delicadas do que aquelas que o pesquisador havia
decidido usar (BARBOUR, 2011, p. 115).

Como veremos a seguir, cada grupo criou sua própria identidade, mesmo a partir
das minhas intervenções como moderadora, já que ―uma das funções das intervenções é
obter esclarecimentos , ao pedir aos participantes para expandir ou explicar seus comentários
ou esclarecer o uso de um termo em particular‖ (BARBOUR, 2011, p. 114). Durante a
realização dos grupos focais, algumas vezes, fez-se necessária minha intervenção para que
os alunos explicitassem melhor o que diziam a fim de que suas ideias fossem mais claras.
Além disso,
intervenções são importantes e são realmente usadas como um lembrete para o
pesquisador levantar quaisquer questões que naõ sejam espontaneamente
mencionadas. O uso de intervenções , entretanto, é mais difícil do que se
poderia imaginar em princiṕ io e é uma habilidade que é desenvolvida com o
tempo. Uma das coisas mais difić eis para o pesquisador no
vato – ou
moderador de grupo focal – é tolerar o silêncio, e pode haver uma tentaçaõ de
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se usar intervenções (fechando, então, a discussaõ ) enquanto os participantes
estão, na verdade, ainda pensando sobre sua questaõ e formulando a resposta
(BARBOUR et al. apud BARBOUR, 2011, p. 114).

Entretanto, um dos grandes desafios enfrentados por mim, como moderadora, foi
entender esses silêncios, principalmente na Escola B. Creio que isso se deu pelo fato de
esperar uma participação mais ativa desses alunos, por já conhecê-los. Porém, precisei
respeitar os silêncios e, inclusive, deixar que a discussão se desenrolasse sem intervenções de
minha parte.
Em relação ao tempo, foi preciso delimitar a duração de cada encontro. Estabeleci
como média 50 minutos para cada grupo focal, o que corresponderia a um módulo-aula, de
forma que os alunos estivessem ausentes em apenas uma aula daquele dia. Estava claro para
mim que, como aponta Barbour (2011), há grupos que são mais animados que outros, com
discussões mais dinâmicas e participantes mais ativos

, que comparam e justificam suas

opiniões e perspectivas, ―tornando as questões relevantes para suas próprias vidas e situações ,
(podendo) progredir para longas falas , que naõ requerem qualquer intervençaõ do modera dor‖
(BARBOUR, 2011, p. 138).
A partir dessas individualidades, a sessão com o GF 1 durou 26 minutos, com o GF
2, 42 minutos, e com o GF 3, 31 minutos. Nesse tempo, excluem-se os momentos nos quais
realizei a acolhida do grupo, fiz uma breve explanação sobre meu projeto de pesquisa e a
leitura e explicação e assinatura do Termo de Esclarecimento e o Termo de Consentimento
Livre, ações que duravam aproximadamente dez minutos. Não cronometrei também os
momentos finais das sessões, quando agradecia a participação de cada um dos alunos e
despedia-me deles, além de outras conversas informais que aconteceram nos momentos
posteriores à realização dos grupos.

3.1.2 As especificidades dos grupos formados

Para a realização desta pesquisa, foram selecionados grupos de alunos de duas
escolas da rede pública estadual do estado de Minas Gerais. Localizadas no interior do estado,
ambas são subordinadas à mesma Superintendência Regional de Ensino, que, por sua vez, está
ligada à Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Para manter o anonimato, serão
aqui denominadas Escola A e Escola B.
A escolha dessas escolas se deu pelo fato de já ser conhecido o trabalho com o lúdico
nas aulas de Literatura na Escola B, o que atenderia uma parte da demanda desta pesquisa.
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Para que houvesse um contraponto, foi selecionada uma outra escola no mesmo município,
que oferece o Ensino Médio, sendo que a dinâmica das aulas de Literatura não era
previamente conhecida.
Por estarem subordinadas à mesma superintendência, as professoras de ambas as
escolas recebem igual capacitação pedagógica e são acompanhadas pelas mesmas analistas
educacionais. Desse modo, há uma organização teórica bem próxima, já que há uma
preocupação dessa superintendência em, por exemplo, capacitar os professores quanto às
questões propostas pelo CBC e o efetivo ensino dos conteúdos por ele apresentado.
A decisão por realizar os grupos focais com os alunos do 3.º ano do Ensino Médio
baseou-se na premissa que esses alunos, por já estarem terminando essa etapa do ensino,
seriam capazes de analisar uma gama maior de vivências nas aulas de Literatura, já que
estudaram essa disciplina durante três anos consecutivos.

ESCOLA A

O encontro com os alunos aconteceu na Escola A, no dia 26 de novembro de 2013,
às 9 horas. Já havia combinado com a supervisora do turno da tarde que havia ficado
incumbida de organizar os grupos para mim. Não estabeleci nenhum critério específico, pedi
somente que explicasse aos alunos do que se tratava e convidasse aqueles que tivessem
interesse em participar para se encontrarem comigo e a supervisora no dia e horários
estabelecidos.
Cheguei à escola e apresentei-me na recepção. A funcionária pediu que eu
aguardasse, pois os alunos não estavam na escola, já que haviam saído para participarem de
uma atividade extraescolar. A vice-diretora conversou rapidamente comigo, mas sem
demonstrar muito interesse por aquilo que eu estava apresentando. Encaminhou-me até a sala
dos professores e pediu que eu aguardasse, solicitando a uma outra funcionária que procurasse
a lista com os nomes dos alunos que participariam da pesquisa comigo. Pareceu-me que essa
lista havia se extraviado, uma vez que demorou um certo tempo para que ela me fosse
entregue e eu percebi uma movimentação no sentido de encontrá-la.
Enquanto esperava, reencontrei uma professora de Língua Portuguesa que já havia
trabalhado comigo e ficamos conversando amenidades. O sinal que indicava o início de um
novo horário de aula tocou e eu fiquei sozinha no pátio, aguardando a chegada dos alunos,
uma vez que não me senti à vontade de permanecer sozinha na sala dos professores.
Como era final de ano letivo, a escola parecia bem agitada. Os alunos conversavam
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entre si com muita animação. Alguns alunos de outros terceiros anos resolviam, no pátio,
questões referentes à festa de formatura. Falavam alto e riam, demonstrando estarem felizes.
Eu me sentia um pouco deslocada, sozinha ali no pátio, e pude perceber que minha presença
parecia não ser notada, apesar de eu ser uma estranha naquele ambiente.
Depois de algum tempo, uma funcionária da escola apresentou-me rapidamente ao
primeiro grupo de alunos, composto por cinco alunas. A funcionária indicou-nos onde
poderíamos conversar. A sala disponível ficava em um espaço que parecia servir como um
depósito de livros didáticos, era pequena e um pouco abafada.
Organizei um círculo com as cadeiras que estavam ali e convidei as alunas para se
acomodarem. As alunas que compunham o primeiro grupo estavam um pouco eufóricas,
afinal, aquela era a última semana de provas e na próxima semana muitas não viriam mais à
aula, esperando apenas a cerimônia da formatura para encerrarem aquele ciclo, como me
disseram.
Após apresentar-me e falar um pouco sobre o meu objeto de pesquisa, li o Termo de
Esclarecimento e o Termo de Consentimento Livre, os quais elas assinaram. Conforme
combinado, suas identidades serão mantidas em sigilo.
A mesma dinâmica foi utilizada no início da sessão do Grupo 2.

GRUPO 01

As cinco alunas demonstraram ser muito amigas umas das outras e pareceram-me
bem à vontade durante nossa conversa, que durou aproximadamente 26 minutos.
As ponderações delas giraram principalmente em torno na atitude do professor em
relação aos alunos, a organização da grade curricular (que estabelece que Língua Portuguesa,
Literatura e Redação sejam trabalhadas pelo mesmo professor dentro das quatro aulas
semanais da disciplina) e a maneira ―tradicional‖ como as aulas de Literatura eram
ministradas naquela escola, pela professora do ensino médio. Reforçavam que a professora
era muito capacitada e competente, mas realçavam aspectos de sua conduta, como veremos.
Chamou-me a atenção o fato de que, como todas elas pretendiam cursar uma
graduação, seus discursos eram permeados pelas expressões ―não dá tempo‖, ―não podemos
perder tempo‖ ou ―isso seria perda de tempo‖, quando discutiam alternativas didáticas como
filmes ou apresentação de trabalhos, por exemplo. Foi o grupo com o encontro de menor
duração.
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GRUPO 02

O segundo grupo chegou ainda mais animado. Era composto por sete alunos, sendo
cinco meninas e dois meninos e nossa conversa durou aproximadamente 42 minutos. O
principal motivo dessa diferença de duração entre os grupos se deu, principalmente, porque
esses alunos desejavam seguir na carreira docente, inclusive dois queriam cursar Letras. Esse
grupo demonstrou em seus discursos uma tentativa interessante de aliar aquilo que eles
estavam vivenciando como alunos com o que almejavam para quando fossem professores.
Além de discutirem as questões apresentadas por mim, esse grupo debateu sobre
diferentes práticas pedagógicas, o uso excessivo do livro didático, objeto, segundo eles,
onipresente nas aulas e questões referentes ao relacionamento professor e aluno.
Ao término da sessão do grupo focal, dois alunos perguntaram-me se poderiam
conversar comigo sobre o curso de Letras, graduação desejada por eles. Essa conversa
aconteceu de maneira muito descontraída e, creio eu, proveitosa.

ESCOLA B

O encontro aconteceu no dia 29 de novembro de 2013, a partir das 8h40, na sala de
aula do 3.º ano. Como trabalho nessa escola, já havia conversado com o Diretor e a
supervisora da instituição, bem como com os alunos sobre esta pesquisa. O dia e horário
foram combinados entre nós, de comum acordo.
Quinze alunos participaram do grupo. Assim como na Escola A, esses alunos
estavam eufóricos com a proximidade da formatura e, com isso, o término do ensino médio. A
maioria já havia prestado vestibular (para os cursos de Administração, Direito, Pedagogia e
Sistemas de Informação) e havia sido aprovada na faculdade privada na sede do município.
Outros aguardavam o resultado da seleção das universidades públicas, cujo ingresso dependia
do resultado do Enem.
Para a realização do grupo focal também dispunha de um módulo-aula e, com a
ajuda dos alunos, organizamos a sala de aula com as carteiras em um círculo. Como eles já
me conheciam, falei brevemente sobre o meu objeto de pesquisa, li o Termo de
Esclarecimento e o Termo de Consentimento Livre, os quais foram assinados por eles,
cientes da preservação de suas identidades e do anonimato ao relatar suas impressões sobre
o tema proposto.
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GRUPO 03

A dinâmica desse grupo foi um pouco diferente daqueles realizados na Escola A. Os
alunos participantes eram um pouco mais calados, o que exigiu de mim o exercício de
respeito ao silêncio, como já refletimos anteriormente, mesmo já os conhecendo. Composto
por 07 meninos e 08 meninas, a conversa fluiu um pouco mais devagar, a princípio, tendo o
encontro durado 31 minutos.
Entretanto, quando foi solicitado que lembrassem de aulas de Literatura, houve uma
maior participação dos alunos, notada através dos risos, conversas paralelas e burburinho.
Interessante registrar que, apesar de a pesquisa se relacionar ao ensino de Literatura
no Ensino Médio, os alunos destacaram também atividades que aconteceram nas aulas de
Literatura nos anos finais do Ensino Fundamental (8.º e 9.º ano) e que foram significativas
para eles, como veremos nas análises a seguir.

3.2 ConversAção: o que os alunos disseram? O que pensar e fazer a partir dessas falas?

Para a análise desse material, me pautei no processo apresentado por Gatti (2005)
que estabelece dois momentos para o registro das análises. Primeiramente, realizei as
transcrições dos áudios resultantes dos três encontros, cujo tempo total de gravação foi de
quase 100 minutos, o que resultou em 61 páginas de transcrição19. Em seguida, organizei os
registros das falas de cada participante de forma contextualizada, agrupando esses registros de
acordo com a temática apresentada pelas questões norteadoras e por outras que se
apresentaram durante a realização dos grupos focais.
No segundo momento, busquei categorizar as opiniões, estabelecendo uma análise
comparativa, confrontando e vinculando as ideias expostas, bem como analisando aquelas
questões que geraram mais ou menos reflexões dos participantes.
Desse modo, cheguei a quatro categorias: considerações sobre as aulas de Literatura;
relação professor/aluno, questões sobre recursos didáticos, trabalhos e atividades
desenvolvidas nas aulas de Literatura; livro didático e avaliação; todas elas permeadas pelas
questões relacionadas à ludicidade.
Apesar de não constar, a princípio, como um dos meus aspectos essenciais para a
pesquisa, mesmo estando ligada à ludicidade, a questão da corporeidade esteve presente de
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Formatação fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1/5.
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maneira muito incisiva na fala de dois grupos, por isso, achei por bem comentar sucintamente
sobre o tema, logo após as análises das categorias primeiras.
Seguindo a nomenclatura adotada anteriormente, os grupos focais serão identificados
como GF1, GF2 e GF3. Os participantes, de modo a resguardar suas identidades e manter o
anonimato, serão identificados com a letra A (aluno) seguida de um número, de acordo com
sua primeira fala no grupo focal do qual participou.
Depois de já termos uma explanação sobre os procedimentos metodológicos
adotados, voltemos nossa atenção àquilo que ouvimos durante esse processo e nossas
reflexões feitas a partir daí. O Aluno da professora Maluquinha, ao recordar sua infância em
uma cidadezinha mineira, conta-nos que

Os filmes demoravam anos para chegar lá. Os jornais demoravam dias. As
revistas, às vezes, nem chegavam. Nossa cidadezinha era muito longe do
mundo. Era a voz do rádio que nos colocava no mesmo tempo do sol, com as
notícias da guerra e uma forma de mundo que nós somente podíamos
reconhecer pelo som (ZIRALDO, 2009, p. 78).

É certo que o mundo muito mudou e, hoje, as informações chegam, aos borbotões, à
maioria dos lugares do mundo. Entretanto, nesta pesquisa, somos convidados, através do som
das vozes de alguns alunos, a conhecer um pouco do mundo que existe nas aulas de Literatura
do Ensino Médio. Como em uma transmissão via rádio, esses nossos locutores não terão seus
rostos conhecidos, mas nos apresentarão importantes reflexões que talvez não nos cheguem
por ―filmes, jornais ou revistas‖...
Escutemos o que eles têm a dizer.

3.2.1 Conhecer-ensinar-aprender-sentir: a relação professor e aluno
O Aluno da professora Maluquinha (ZIRALDO, 2009, p. 79) se pergunta: ―o que
teria levado nossa pequena professora a descobrir caminhos, tão difíceis de imaginar, para ir
ao encontro da felicidade? De onde vêm as informações para o uso da vida?‖ A resposta pode
ser individual, mas, como veremos nesse tópico de nosso estudo, ela passa certamente pela
relação estabelecida entre o professor e o aluno. Para Freire (1997, p. 54), ao se analisar as
relações existentes entre educadora e educandos, é preciso levar em consideração que

Elas incluem a questão do ensino, da aprendizagem, do processo de
conhecer-ensinar-aprender, da autoridade, da liberdade, da leitura, da escrita,
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das virtudes da educadora, da identidade cultural dos educandos e do
respeito devido a ela. Todas essas questões se acham envolvidas nas relações
educadora-educandos.

Diante de tantas variáveis que incidem sobre essa relação, buscaremos analisar
pontos que foram expostos pelos alunos durante a realização dos grupos focais. Sabemos que
toda relação é estabelecida a partir de questões muitas vezes subjetivas e que, em nosso
estudo, houve, conscientemente, um silenciamento da fala das professoras sobre as quais os
alunos discorrem. Não desejamos aqui tecer comentários pessoais sobre qualquer profissional,
o que buscaremos é analisar, a partir da fala dos estudantes, suas percepções sobre a relação
professor e aluno no ambiente escolar. Como afirma Oliveira (2011, p. 34),

os alunos deveriam ser considerados elementos importantes a ter em conta
na avaliação dos professores, pois conhecem melhor do que ninguém o
envolvimento deles quer em sala de aula quer em actividades extracurriculares; segundo, os alunos actuam de uma forma mais isenta e
fundamentada, quando convidados a emitir juízos avaliativos sobre os
professores, do que os encarregados de educação que, muitas vezes, com
desconhecimento do desempenho dos seus educandos, agem mais em função
das expectativas que para eles traçaram do que de forma fundamentada.
Logo, considerá-los agentes da avaliação dos professores é muito mais
problemático do que ter em conta a opinião dos alunos.

Desse modo, reafirmamos a importância de dar voz aos educandos, de maneira a
atentar para aquilo que eles têm a dizer sobre os professores, afinal, para os professores esse
direito existe: ou não é isso que acontece nos chamados Conselhos de Classe? Nessa reunião
pedagógica, instituída pela escola, dá-se ao professor o direito de tecer seus comentários
(inclusive de forma pessoal) sobre os alunos. É sabido, inclusive, que as considerações feitas
durante o Conselho influenciam de maneira preponderante na avaliação do aluno, como
discutiremos mais adiante. Então, por que negar aos alunos a oportunidade de refletir sobre as
ações do professor?
Nesta reduzida amostra recolhida para esta pesquisa, notamos que os alunos têm o
que dizer, mas nem sempre encontram quem os escute. Por exemplo, após realizar a análise
das transcrições dos grupos focais, foi possível estabelecer alguns pontos comuns nas falas
dos alunos. De um lado, a valorização de uma relação baseada na amorosidade entre o
professor e o aluno; mas, de outro lado, uma nítida reafirmação de ideias pré-concebidas
sobre esse contato em sala de aula. Nesse sentido, por exemplo, foram citadas questões
ligadas ao controle da disciplina, a manutenção do silêncio como um aspecto predominante na
avaliação da qualidade do trabalho do professor (aquele que ―mantém‖ o silêncio ainda é visto
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como ―bom professor‖) e a valorização de uma distância na relação professor/aluno.
Entretanto, esses mesmos educandos, falam com entusiasmo sobre os professores ―legais‖,
atribuindo a eles características positivas. Desse modo, parece que os alunos percebem que há
mudanças positivas na relação educador e educando, mas, no ambiente escolar, ainda está
arraigada a concepção de que o professor autoritário é a melhor referência, enquanto o
professor democrático ainda é ligado à bagunça ou falta de disciplina. Desse modo, os
vínculos afetivos são construídos, muitas vezes, de forma precária e sem lhes ser dada a
devida importância. Cunha (2012) disserta sobre a definição etimológica da palavra ―afeto‖ e
afirma que ele é neutro, podendo exprimir sentimentos de agrado ou desagrado. Diante disso,
é possível afirmar que professores e alunos estão sempre construindo, destruindo ou
reconstruindo vínculos afetivos, pois a sala de aula não é um ambiente neutro.
O mesmo autor afirma que o ―afeto, entretanto, quando resulta da prática do amor,
torna-se amorosidade, atitude que se reveste em um estímulo para o aprendizado, dando
clareza e entendimento à consciência‖ (CUNHA, 2012, p. 16). A visão apresentada por Cunha
(2012) sobre afeto e aprendizagem dialoga com a que apresentamos neste trabalho, quando se
reafirma que a aprendizagem acontece na amorosidade. Sabemos que é possível aprender
mesmo que não criemos uma empatia com aquele que ensina, mas acreditamos que a
aprendizagem aconteça de maneira mais significativa em um ambiente marcado pela
amorosidade. Todavia, perguntamo-nos: será a amorosidade um afeto presente nas aulas de
Literatura do Ensino Médio nas duas escolas que pesquisamos?
Comecemos nossa análise a partir de um trecho do diálogo das alunas do GF1, no
momento em que conversavam sobre suas percepções sobre a professora:

A1/G1: Eu a acho distante.
A2/G1: Ela gosta muito da nossa turma...
A3/G1: Pelo que a gente estuda, ela gosta, mas ela não sabe demonstrar isso.
A1/G1: ... Só que ela não é afetiva, ela tem um relacionamento distante, ela é
professora, a gente é aluno.

As alunas não têm muita certeza sobre o sentimento da professora em relação à turma,
inclusive, acham que ela não ―sabe demonstrar‖ suas emoções. A afirmação final da aluna nesse
trecho do diálogo é bem incisiva e ilustra o que afirmamos anteriormente. A aluna deixa
transparecer que há uma separação clara entre professor e aluno e essa hierarquia precisa ser
respeitada. Novamente, nos valemos de Freire (2002) para defender a ideia de que a relação na
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sala de aula deve ser baseada na amorosidade e que isso não impede que haja aprendizado, nem
tão pouco revela falta de responsabilidade do docente em relação à aprendizagem. Como afirma
o autor, ―a competência técnico-científica e o rigor de que o professor não deve abrir mão no
desenvolvimento do seu trabalho, não são incompatíveis com a amorosidade necessária às
relações educativas‖ (FREIRE, 2002, p. 4).
Entretanto, ao analisar a fala da mesma aluna na continuidade desse diálogo, notamos
que isso não parece ser tão claro assim:

A2/G1: Ela não é amiguinha de ninguém, ela não ―puxa o saco‖ de ninguém,
ela é bem distante. Igual ela fala: ―eu não sou obrigada a gostar de ninguém
e vocês não são obrigados a gostar de mim, só que tem que ter respeito‖.
Teve até uma vez, que foi o último dia de aula da sétima série... (que foi o
primeiro ano que ela deu aula para a gente...) e teve um colega nosso que
começou a falar com ela: ―você estudou com a gente um ano e você nunca
demonstrou carinho, nunca deu uma risada‖. Aí ela falou para a gente
―gente, eu estou aqui para ser professora, não amiguinha de vocês‖. Só que
ela é carinhosa, só que ela não...
A1/G1: Ela é carinhosa e a gente percebe quando tem alguma poesia, alguma
coisa...
A2/G1: Ela é sensível...
A1/G1: Mas ela não deixa passar isso...

De alguma forma, o discurso da ―seriedade‖ parece ter um peso grande na relação
estabelecida nesta sala de aula. Ao afirmar que não quer ser ―amiguinha‖ de ninguém, o uso,
no grau diminutivo, da expressão denota um possível ar pejorativo. ―Ser amiguinha‖ dos
alunos parece, nesse caso, não combinar com uma professora que leva ―a serio‖ o que faz.
Outro fato interessante é a narrativa da aluna sobre um diálogo acontecido
provavelmente há cinco anos. No momento em que a aluna conta essa passagem, ela se utiliza
das expressões ―demonstrar carinho‖ e ―dar risada‖ como características de uma relação
afetuosa. Nota-se que a ideia de ―demonstrar carinho‖ está relacionada à alegria, ao sensível,
como se pode observar na continuidade do diálogo. Ainda nesse trecho do diálogo, chama-nos
a atenção a frase, supostamente dita pela professora, de que o mais importante é o respeito,
mesmo que este exista sem o ―gostar‖ do outro. Novamente, podemos refletir sobre o que
seria ―respeito‖ na sala de aula e como esse respeito se constitui. Uma relação baseada no
medo, por exemplo, pode resultar em um sentimento de aceitação e silenciamento, que pode
ser confundido com respeito; do mesmo modo que posso discordar de alguém ou mesmo rir
com ele sem que isso signifique que não o respeito.
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No Grupo 2, ao conversarem sobre o que sentem em relação à professora, os alunos
assim se colocam:

A2/G2: (Sinto) Um certo medo.
A3/G2: Para falar a verdade, gostar ninguém gosta, porque ninguém gosta de
uma pessoa em que todo dia você tem que trazer um peso20 todo, todo dia.
Gostar de verdade ninguém gosta não, mas respeito todo mundo tem. Mas,
como pessoa, eu gosto muito dela, mas como professora... Eu acho que ela
deixa a desejar nesse ponto, de ser muito rígida com a gente.

Nós que vivemos no ambiente escolar sabemos disso: há professores que são próximos
dos alunos, amados e nem por isso desrespeitados por eles; do mesmo modo, o oposto também
acontece, pois há professores que, apesar da aparente autoridade, não geram nos alunos a
sensação de respeito. Essas questões apareceram de maneira recorrente na fala dos alunos:

A2/G2: Assim, eles (os professores) nos mostram que a realidade lá fora vai
ser difícil, que a parte difícil ainda nem começou, só que eles estão
mostrando para a gente, nos desejando felicidades, que a gente consiga
encontrar nosso caminho no futuro. Isso é muito bom.
A4/G2: Igual ela sempre fala: ―agradar todo mundo, eu sei que não agrado,
mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se aprendeu, bom;
gostar de mim ninguém é obrigado a gostar‖.
A2/G2: ―Estou aqui para ter respeito, não é para amar uns aos outros não‖.
A5/G2: ―Se eu ensinei alguma coisa...‖, igual as meninas falaram ―olha,
professora, no vestibular caiu isso, isso, tudo o que você explicou‖. Ela:
―então, eu servi para alguma coisa. Eu prestei para alguma coisa‖. Ela deixa
isso bem claro para a gente.

Na primeira fala deste trecho do diálogo, notamos a concepção de que a escola
prepara para o futuro, já que, segundo nos apresentam Tardiff e Lessad (2012, p. 17), muitas
vezes, o ―tempo de aprender não tem valor por si mesmo, é simplesmente uma preparação
para a ‗verdadeira vida‘, ou seja, o trabalho produtivo, ao passo que, comparativamente, a
escolarização é dispendiosa, improdutiva ou, quando muito, reprodutiva‖. Assim, parece que
estar na escola é um presente que apenas prepara para um futuro incerto, por isso, cabe ao
professor o papel de profeta, ou seja, pregar sobre algo que ainda vai acontecer. De certo
modo, na visão defendida nesta pesquisa, quando a professora diz, de acordo com a fala dos
alunos: ―Eu estou aqui para ter respeito, não é para amar uns aos outros não‖ (A2/G2), isso
20

O peso aqui se refere ao livro didático, objeto onipresente nas aulas da disciplina, segundo os alunos.
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não deixa de ser sintomático. Afinal, por que não podemos respeitar e amar
concomitantemente? Por que razão parece que o respeito está desvinculado da amorosidade?
Por que será que a professora reafirma que o mais importante é ser respeitada e ―servir para
alguma coisa‖? Por que o professor parece ter que usar uma máscara de impessoalidade para
ser respeitado pelos alunos? Casassus (2009, p. 198) reflete que

À medida que nos conformamos aos papéis que nos são atribuídos, vamos
perdendo contato com nossa autenticidade e com nós mesmos. Nesse
processo, assumimos emoções que surgem das condutas definidas
socialmente para os diversos papéis e, assim, pouco a pouco, vamos
perdendo contato consciente com nossas próprias emoções. Ao assumir os
papéis e as normas que nos regem, passamos pela vida com as emoções
provenientes desses papéis, usando-os como máscaras para cada ocasião.

Dessa maneira, dá-se a entender que o professor, ainda hoje, como dissemos no
primeiro capítulo deste trabalho, precisa usar uma máscara no primeiro dia de aula, entrando
em sala de maneira sisuda e com jeito de poucos amigos, para ser respeitado pelos alunos.
Parece-nos que essa ―recomendação‖ ainda é dada de modo arbitrário e quase que
cotidianamente em grande parte das escolas ao acolherem um novo educador. Provoca-nos a
pensar sobre o porquê de o educador, para ser um bom profissional, precisar assumir esse
papel e se afastar de suas emoções. Será esse realmente o preço a se pagar para ser respeitado
em sala de aula? Acreditamos que não. Cremos, também, ser preciso investir na relação de
amorosidade em sala de aula, afinal, ―construir uma relação de confiança e segurança pode, às
vezes, levar tempo. Mas nunca é perda de tempo (CASASSUS, 2009, p. 212). Assim, ser
respeitado virá como parte do processo, não como imposição autoritária.
No dia a dia, notamos que o respeito está muito ligado à admiração, pois é mais fácil
respeitar àqueles a quem se admira. Vale lembrar um dito popular que afirma que respeito
precisa ser conquistado, senão pode ser apenas um disfarce do autoritarismo, por vezes,
confundido com ―profissionalismo‖. Explicando melhor: um professor autoritário pode se
valer da ideia de que ele é um bom profissional por se manter distante dos alunos e ser
respeitado por eles, pois mantém uma distância ―emocional‖, ou seja, não mistura afeto com
trabalho. Observamos essas ideias em outro trecho do diálogo no qual um aluno reflete: ―[...]
a nossa relação é totalmente profissional. Ela é professora e a gente é aluno. Lógico, ela
pergunta como a gente está, igual, ela estava falando um negócio de pais, na aula passada. A
gente falou do relacionamento em casa, mas não passa disso. [...]‖ (A4/G2). Nota-se que, para
a aluna, a relação estabelecida com o professor é estritamente profissional e isso justifica o
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fato de a amorosidade não estar presente.
Entretanto, os alunos elaboram suas próprias teorias para explicar porque os
professores agem desse modo. Interessante registrar que as duas escolas estão localizadas no
interior de Minas Gerais e os alunos, provavelmente, encontram-se com os professores em
momentos sociais da comunidade e essa relação está presente também nesses ambientes.
Mesmo assim, os alunos da Escola A reafirmam que não se relacionam com a professora fora
do ambiente escolar, o contrário acontece com a professora B, pois os alunos dizem conversar
com ela fora da escola21. Não estamos dizendo que o professor não tenha direito a uma vida
social e pessoal desvinculada da escola, apenas provocando uma reflexão nesse sentido.
Afinal, se aluno e professor passam, grosso modo, duzentos dias letivos juntos, como se
tratarem como estranhos fora do ambiente escolar?
Em determinado ponto da conversa, surge um comentário a respeito da professora
demonstrar ou não seus sentimentos em sala de aula:

A5/G1: Ela não se deixa demonstrar. Ela põe muitas citações, que falam de
amor, e tal, e eu acho que tudo o que ela fala, ela ―passa‖22, ela já passou por
aquilo. Eu acho que ela fala isso exatamente porque ela já passou, só que ela
não deixa isso passar...
[...]
A1/G1: Ela já passou (pela situação de estar apaixonada) sem dúvida.
Porque, assim, a gente não conhece a vida particular dela, mas tudo isso
reflete até no trabalho. Tem gente que consegue separar, mas não totalmente.
Então, acho que dá para transparecer um pouco da vida pessoal dela na sala
de aula.

Novamente, vemo-nos diante da dicotomia razão e emoção. Mais uma vez, retoma-se
a ideia de que, ao adentrar a escola, o professor (e também o aluno) deve deixar de lado todas
as emoções alheias àquele ambiente e focar no racional que deve predominar naquele espaço,
isso porque

Nós, seres humanos modernos do mundo ocidental, vivemos numa cultura
que desvaloriza as emoções em favor da razão e da racionalidade. Em
consequência, tornamo-nos culturalmente limitados para os fundamentos
biológicos da condição humana. Valorizar a razão e a racionalidade como
21

Em uma festividade da Escola B, as alunas participantes do GF1 estavam presentes e, de maneira espontânea,
se aproximaram de mim e conversamos. Apesar de parecer banal esse acontecimento, achei interessante registrálo, pois, a atitude delas em relação a mim como pesquisadora, revela a criação de um vínculo de confiança e
amorosidade, mesmo que tenhamos estado juntas, à época do grupo focal, por menos de uma hora.
22
Expressão utilizada nesse contexto no sentido de ―transmissão de conteúdo‖.
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expressões básicas da existência humana é positivo, mas desvalorizar as
emoções - que também são expressões fundamentais dessa mesma existência
- não o é (MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 221).

Cunha (2012, p. 87) afirma que ―educar não consiste apenas em passar conhecimento
acadêmico, porque a vida é demasiadamente afetiva para ser deixada fora da escola‖. Ainda
nessa discussão sobre a maneira como se estabelece a relação professor e aluno, em outro
momento, se desenvolve o seguinte diálogo:

A2/G1: Eu acho que a questão não é nem tanto gostar do professor, porque
ali é como se fosse um ambiente de trabalho, você é obrigado a suportar,
mas acho que gostar da aula, do jeito que o professor dá aula...
A4/G1: Você se interessa mais, eu também acho.
A2/G1: Levando por esse lado é. Se eu gostasse mais dela, eu prestaria mais
atenção, tentaria mais... Só que os professores que eu gosto mais, que se
relacionam melhor com a gente, a gente não aprende tanto quanto com ela, aí
tem isso.
A3/G1: Eu não gosto tanto do jeito que ela dá aula, eu não acho o jeito que
ela dá aula legal, mas, em compensação, ela foi uma das melhores
professoras, porque ela faz a gente aprender. Por isso que, quando a gente
tem uma relação melhor com o professor, acaba que fica mais, sei lá, parece
que pode... aí a gente não presta tanta atenção. E ela, como deixa uma
relação mais distante, a gente fica com medo dela, a gente acaba prestando
mais atenção... mas, o jeito que ela dá aula eu não acho legal.
A1/G1: Eu acho que (gostar ou não do professor) influenciar em aprender
não. Isso aí com um professor, você gostando ou não, se o professor souber
dar aula, a gente vai aprender. Só que como a gente gosta do professor, da
matéria que ele explica, a gente se interessa mais. Por exemplo, eu gosto muito
dela, eu acho que sou a que passa que mais gosta, então, por isso que eu...
[...]
A4/G1: Eu concordo com ela, acho que quando você gosta de um professor
influencia, tudo pode, tudo é lindo. E acho que se ela não fosse tão rígida do
jeito que ela é.... Igual ela (aponta para uma das alunas), que gosta dela (da
professora), por mais que ela goste dela e seja recíproco (risadas), ela não dá
liberdade. Então, é difícil você gostar dela como pessoa, porque ela não te
passa ―aquilo‖. Ela é sua professora e você não tem relação com ela, é aquilo
e acabou.

Nesse trecho da conversa, há muitos pontos a serem analisados. Nota-se que, para as
alunas, a professora cumpre bem o que é dela esperado: elas aprendem a matéria, de maneira
direta, sem ―detalhes‖, o que vai ao encontro do que eles desejam, que é não ―perder tempo‖.
É como se, mais uma vez, a ―educação bancária‖ prevalecesse. Entretanto, percebe-se que há
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uma questão que não está muito clara para elas: afinal, ter afinidade com o professor colabora
ou não na aprendizagem? Parece-nos que elas acreditam que onde há afinidade, há também
uma ausência de comprometimento ou mesmo que falte a tão aclamada disciplina. Assim, a
professora é considerada boa professora porque é capaz de cumprir com o que se espera dela,
de maneira quase que impessoal. É como se a lógica capitalista prevalecesse nessa relação:
você trabalha para mim, cumpre o que espero de você e nós não criamos vínculos afetivos,
porque isso não está em nosso contrato de trabalho. Sabemos que ser professor é uma
profissão e aqueles que a exercem devem ser assim valorizados, social e financeiramente. Não
é essa a nossa discussão neste momento. O que trazemos à tona é, a nosso ver, a ideia que
prevalece no ambiente escolar, seja na fala dos alunos, professores ou pais, de que um bom
professor deve manter-se distante dos seus alunos, porque isso denota profissionalismo. Como
assevera Freire (2002, p. 36),
Creio que uma das qualidades essenciais que a autoridade docente
democrática deve revelar em suas relações com as liberdades dos alunos é a
segurança em si mesma. É a segurança que se expressa na firmeza com que
atua, com que decide, com que respeita as liberdades, com que discute suas
próprias posições, com que aceita rever-se.

Como nos apresenta Freire (2002), a autoridade do professor não é aquela baseada no
medo ou na hierarquia que amedronta. Essa autoridade é validada no exercício cotidiano da
liberdade, no fortalecimento dos vínculos de amorosidade, afinal, defendemos que o clima de
respeito ―que nasce em relações justas, sérias, humildes e generosas, em que a autoridade
docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter formador do
espaço pedagógico‖ (FREIRE, 2002, p. 36). Esse espaço pedagógico formador é um espaço
no qual a criatividade pode se manifestar livremente, mas isso nem sempre acontece, como
narra Pereira (2005, p. 339) ao descrever a experiência de professores ao tentarem colocar, em
prática, atividades propostas no curso ministrado por ela durante seu doutoramento, que se
constituiu em uma pesquisa-ação:

Os pedidos de seus educandos que repetissem a nova proposta e o meu
estímulo não foram suficientes para que superassem o temor da censura e da
crítica dos seus ―superiores‖. Eu mesma, inúmeras vezes, contei-lhes sobre
questionamentos que coordenadores me faziam e dos muitos comentários
irônicos que ouvi de colegas quanto à ―desordem‖ que acontecia (acontece)
em minhas aulas. Ter consciência do que fazia e por que fazia sustentava
minhas transgressões. O que pode ser chamado de bagunça, desordem ou
indisciplina por alguns, nada mais é que a inquietação criativa e expressiva
se manifestando, a construção do novo (PEREIRA, 2005, p. 339).
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Ou seja, mesmo sendo desejo dos alunos vivenciarem novamente a experiência
proposta, havia um receio de aquilo não ser visto ―com bons olhos‖, pois parecia ser bagunça
ou, na pior das hipóteses, a perda do controle sobre a situação. Isso também parecia acontecer
nas aulas da professora Maluquinha, como nos conta seu Aluno, que, ao narrar as diferentes
metodologias utilizadas pela professora, registra também a maneira como essas vivências
lúdicas eram avaliadas pela escola:

Era uma espécie de campeonato onde, em vez de corrermos atrás da bola,
nós corríamos atrás das palavras. E era tanto barulho na sala; e era tanto riso
e tanta alegria que lá vinha a diretora saber o que estava acontecendo:
- Vocês estão prejudicando as outras classes! (ZIRALDO, 2009, p. 31).

Na narrativa de Ziraldo, é perceptível como a visão da escola e dos alunos é
antagônica: o que para eles era um momento lúdico, para a instituição escolar, representada
pela figura máxima da hierarquia escolar, a diretora, era uma desordem e atrapalhava o bom
andamento das outras classes. Além disso, poderia dar-se a entender que, diante daquela
bagunça, a professora havia perdido o controle e precisava de uma ajuda extra, quase um
―deus ex-machina‖, personificado na figura da diretora que viria para restabelecer a ordem
naquele caos. Cabe aqui mais uma pergunta provocadora: quem disse que temos (ou devemos
ter) o controle absoluto da situação? Sabemos que isso não é possível e que para manter a
aparência de que tudo está em ordem, estabelecem-se rotinas e aulas rígidas, tolhendo a
criatividade dos alunos e, consequentemente, dificultado a vivência da ludicidade. Dialogando
com o que refletimos através das palavras de Pereira (2005), Freire (2002, p. 36) destaca que,

A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que
se funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se
exerce ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua
formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa
não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Isto não
significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da
professora sejam determinadas por sua competência científica. Há
professoras cientificamente preparados mas autoritários a toda prova. O que
quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do
professor.

Cremos que não se possa vincular uma aula na qual predomine a rigidez à
excelência, bem como o inverso não é verdadeiro. Um outro trecho do diálogo entre os alunos
também é bastante revelador nesse sentido:
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A2/G2: O professor dá corda, acabou.
A1/G2: Eu acho que nem tanto.
A2/G2: Lá na sala é assim, deu corda, acabou.
A1/G2: Agora, o exemplo do cursinho, vou dar o exemplo do (usa o nome
do professor no diminutivo). Olha uma aula dele, o tanto que você aprende.
[...]
A6/G2: Só se a aula for diferente, se ele brinca com você e te cobra. Os
professores daqui que dão liberdade não te cobram, porque dá tanta
liberdade...
A1/G2: É possível sim ter uma relação boa...
A2/G2: Mas é difícil...
A1/G2: Mas, eu acho que é raro...
A6/G2: Mas eu acho que numa escola pública não tem como, por quê?
Porque as pessoas não são preparadas para isso, as pessoas confundem
brincadeira com uma dinâmica. Igual, as meninas citaram o exemplo do (usa
o nome do professor no diminutivo), mas o (usa o nome do professor no
diminutivo) dá aula em cursinho e quem está no cursinho quer estudar. Aqui
na escola não, aqui na escola a gente tem aluno que está aqui para cumprir o
ano.
A3/G2: E em uma aula você aprende tudo o que ele fala, e ele não escreve
nada, ele só fala.

Um dos argumentos usados pela aluna é que o problema está na escola pública.
Segundo ela, os alunos da escola pública não estão preparados para uma aula diferente, pois
confundem ―brincadeira‖ com ―dinâmica‖ e tudo vira bagunça. Esse sentimento generalista
parece encontrar ressonância em grande parte dos discursos midiáticos que sempre afirmam
que a escola pública brasileira é dominada pelo caos, a não ser que haja professores rígidos e
disciplinadores, vistos como uma exceção à regra. Apesar de não nos aprofundarmos nessa
questão, esse tipo de imagem da escola pública perpetua a tese de que o que piorou o ensino
público brasileiro foi o acesso das classes menos favorecidas ao sistema educacional, como se
eles tivessem atrapalhado a escola, pois chegam a ela com uma bagagem de conhecimentos
não escolarizados que, a princípio, não eram valorizados pela academia. Assim, parece haver
uma resignação por parte das alunas, uma vez que, se estão em uma escola pública, tudo bem
se as coisas estiverem, no mínimo, dentro da ordem pré-estabelecida pelo sistema: professor
autoritário, disciplina e matéria em dia.
Um fato que nos chama a atenção é como elas tratam o professor citado. Usam seu
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nome no diminutivo, de forma afetuosa e respeitosa, mas preocupam-se em afirmar que a aula
dele só é possível daquele jeito, porque acontece em um cursinho pré-vestibular, não em uma
escola pública.
Outra ocorrência que nos chamou a atenção foi quando os alunos do GF2 citam
exemplos de professores amorosos:
A2/G2: [...] a gente, por exemplo, teve um professor no primeiro horário que
no final, hoje como é a última aula que a gente tem com ele, deu um recado
agradecendo a gente...
A3/G2: Ele quase chorou...
A4/G2: A gente até teve a liberdade de abraçar ele (sic). Com ela já não é
assim.
[...]
A2/G2: A gente ama o nosso professor de matemática.
A2/G2: Não só ele. Ama professores bons, que...
A3/G2: E o de Sociologia? Que beleza!
A2/G2: Gracinha, o (usa um apelido).
A3/G2: Com certeza. Porque matemática muita gente não gosta e ele
consegue fazer uma aula boa.
A6/G2: Ele consegue fazer a gente gostar, se interessar...

Neste trecho da conversa, percebemos que os alunos se identificam com o professor
e valorizam os vínculos afetivos estabelecidos com ele. Tanto que na continuidade desse
diálogo, eles reforçam a capacidade do professor em tornar as aulas contextualizadas e como
esse professor é respeitado por eles, nas palavras da aluna, ―é aquele respeito sem medo‖
(A6/G2). Ainda nesse sentido, é interessante observar uma fala da aluna que chama a atenção
para a ―humanidade‖ do professor. Ela afirma que ele aceita os erros dos alunos, mostrandolhes o caminho com cuidado, mas o mais importante para ela é que ―enquanto tem professores
que não conseguem admitir o próprio erro, ele consegue‖ (A3/G2).
Na continuidade desse diálogo, os alunos registram algo que Cunha (2012, p. 69)
descreve ao dizer que ―o amor é o grande diferencial na educação, porque quem ama não
teoriza somente, mas é impelido a vivenciar suas experiências afetivas‖. A aluna narra um
momento íntimo, no qual a presença desse professor de Matemática foi importante:
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A3/G2: Quando eu passei um problema na minha vida, ele foi o primeiro
que percebeu que eu estava ficando estranha, e ele foi uma das pessoas que
me ajudou, sentou, conversou comigo, me explicou. Porque, nessa fase de
transformação que a gente está, por exemplo... essas coisas que vão
acontecendo, isso modifica muito a gente, modifica muito o nosso ser social,
muito mesmo. E ele consegue perceber quando a gente não está bem, ele não
fala diretamente para você, mas ele consegue transparecer e você sabe que é
para você.

Desse modo, podemos perceber que os alunos dessa escola vivenciam momentos de
amorosidade na relação com o professor e valorizam isso, podendo, portanto, avaliar, à sua
maneira, a relação com a professora de Literatura. A aluna do depoimento acima registrado
sentiu-se vista em sua individualidade e subjetividade, pois o professor valorizou seus
sentimentos. Isso foi importante, principalmente, se levarmos em conta que ―na atualidade,
vivemos imersos numa cultura que diminui o valor das emoções e que, ao mesmo tempo em
que nos mergulha em emoções contraditórias, pede que as neguemos ou que as controlemos‖
(MATURANA; VERDEN-ZOLLER, 2004, p. 238). Na visão daqueles alunos, o fato de o
professor ter a sensibilidade de prestar atenção neles como indivíduos e não como corpo
coletivo, faz a diferença.
Como registra Cunha (2012, p. 69), ―em nossa memória, o que mais conservamos
são as coisas que nos afetam, para o bem ou para o mal‖, assim quando eles se referem à
professora de Literatura com expressões como ―rígida‖, ―séria‖, ―distante‖, de certo modo,
isso reflete a maneira como ela tem estabelecido um tipo diferente de relação com eles.
O que percebemos na Escola B é uma relação parecida com a que os alunos da Escola
A estabelecem com o professor de Matemática. Nessa escola, há uma relação de proximidade
dos alunos com a professora de Literatura e os alunos valorizam esses vínculos criados:

A1/G3: Acho que tendo uma intimidade com o professor fica mais fácil de a
gente se envolver mais na matéria. Se fosse uma professora mais quieta, que
não se envolvesse com a turma, acho que ficava mais difícil de a gente
entender, compreender mais a matéria.
A2/G3: Ou até mesmo se o professor for muito sem educação com a gente,
ou não gostar da gente, a gente vai ficar com medo de aprender o que for
passado. Agora, se for mais ―de boa‖...

Aqui, ao contrário do que é narrado na outra escola sobre a relação estabelecida,
reforça-se a importância do envolvimento da professora com os alunos, com a turma e como
isso reflete no aprendizado da matéria. Logo adiante, um dos alunos afirma:

141

A6/G3: E é importante também o professor gostar do que ele está ensinando.
Porque se o professor não gosta do que ele está ensinando, como a gente vai
gostar do que a gente está aprendendo? Então, um dos lados do professor de
Literatura que a gente tem é isso, que eu acho que gosta tanto de Literatura,
de livros, que acaba passando essa empolgação, esse gostar para a gente
também, é o que faz tudo ficar mais fácil.

Como vemos na afirmação da aluna, há uma identificação com a maneira como o
professor lida com o conhecimento e ―o seu amor provoca o amor da classe, como resultado,
há fixação do que foi ensinado. A essa Pedagogia, podemos chamar de afetiva‖ (CUNHA,
2012, p. 91). Para os alunos, parece que existe uma conexão entre o saber do professor e sua
relação com o conhecimento. Assim, se o professor gosta daquilo que ensina, essa
―empolgação‖ é motivadora para os alunos.
Mais adiante, um dos alunos diz que é possível perceber o quanto a professora se
envolve com a turma, demonstra gostar deles e isso se reflete no envolvimento da turma com
a matéria, pois ―[...] se não tiver influência do professor, fica mais difícil, porque se ele tiver
intimidade, ele vai te explicar com mais calma a matéria, vai ter paciência com você‖
(A3/G3). No entanto, reafirmamos que a empatia do aluno com o professor de maneira
alguma exclui a responsabilidade do docente no que tange à sua atuação em sala de aula. O
estabelecimento de vínculos afetivos colabora na aprendizagem significativa, mas não é no
―imobilismo que o professor encontra soluções. Ele diz: ‗Eu amo meu aluno, isto basta‘.
Esquece todavia, que o amor na educação demanda esforço, pesquisa, busca, criatividade,
estudo e prática pedagógica‖ (CUNHA, 2012, p. 102).
É claro que, por dividirem durante uma parte do dia o mesmo ambiente, professores
e alunos estabelecem vínculos, ainda que precários. O que defendemos aqui é que a
amorosidade colabora para uma aprendizagem significativa e que essa questão deve ser
levada em conta por toda a comunidade escolar. Mesmo se tratando de questões subjetivas,
nota-se que os alunos estão, o tempo todo, reorganizando a maneira como percebem e avaliam
as relações estabelecidas em sala de aula. É possível também perceber que, na ausência da
amorosidade, os aspectos lúdicos também são negligenciados, afinal, é difícil vivenciar
momentos de plenitude em ambientes nos quais predominam a insegurança, a rigidez e o
medo e que resultam em uma disciplina autoritária.
Estamos cientes de que as relações humanas devem ser tratadas em toda a sua
complexidade e aqui nos debruçamos apenas em uma de suas vertentes. Ao professor, talvez
caiba refletir sobre as palavras de Cunha (2012, p. 121), quando esse afirma que
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Não devemos educar para criar seres iguais à nossa imagem e semelhança.
Não possuímos o molde da perfeição. Possuímos virtudes, é certo, mas a
maior delas é o amor. O amor jamais carrega o ego da escravidão, mas, para
a liberdade, educa e conquista o aprendente. O afeto gerencia as relações
com o saber, que perdurarão ao longo da vida não com as digitais do
professor, mas com as marcas da amorosidade que possibilitarão ao
aprendente conquistar sua autonomia. É para a liberdade que educamos, e,
onde há liberdade, há identidade e amor.

Afirmamos, portanto, que, para a ludicidade estar presente na sala de aula, é preciso
que o educador esteja aberto a experienciar e proporcionar esse tipo de vivência aos
educandos. Como afirmam Maia (2014) e D‘Ávila (2014), há muito o que se pesquisar e
implementar nesse sentido. Apesar dos avanços na educação infantil e nos anos iniciais do
ensino fundamental, à medida que o indivíduo caminha para a fase adulta da vida, a escola vai
negligenciando os aspectos lúdicos no ensino, chegando, infelizmente, a nosso ver, a sua
quase inexistência no ensino superior. Diante disso, podemos nos indagar: se, durante sua
vida acadêmica, o indivíduo teve pouco acesso a experiências lúdicas, como proporcioná-las
aos seus alunos? Enquanto a academia e as instituições escolares considerarem o lúdico como
algo de menor valor dentro da organização escolar, supervalorizando a transmissão de saberes
técnico-científicos, continuaremos formando professores que negligenciam a ludicidade e
dificultam a possibilidade de o aluno vivenciar momentos de plenitude no aprendizado.
Reafirmamos que um passo importante para começar o processo de mudança é
escutar o educando. Quando silenciado, toda a comunidade escolar perde uma oportunidade
de transformar a escola em um ambiente do qual seja significativo fazer parte.

3.2.2 Aulas de Literatura: linhas e entrelinhas

Para situar nossa análise, registramos que, neste estudo, não nos propomos a
estabelecer análises sobre o ensino de Literatura em seu sentido específico, mas sim tecer
comentários a respeito de como as aulas de Literatura são vivenciadas pelos alunos. Estamos
cientes de que o debate sobre o ensino de Literatura na escola vem sendo alvo de muitos e
importantes estudos acadêmicos, inclusive no que se refere ao seu impacto na formação de
leitores. Entretanto, nossa pesquisa não pretende adentrar nessa discussão, nosso objetivo, por
ora, é estabelecer como os alunos experienciaram, de forma lúdica ou não, as aulas de
Literatura.
Acreditamos que, se as aulas de Literatura foram significativas para os alunos, eles
terão se formado enquanto leitores críticos de diversos gêneros textuais, inclusive os da esfera
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literária, como propõe o CBC. Isso exposto, focaremos novamente na questão da ludicidade
nas aulas de Literatura.
Para iniciar nossa análise sobre as ponderações dos alunos sobre as aulas de
Literatura, reforçamos a nossa concepção de ludicidade a partir de uma reflexão feita por
Pereira (2011, p. 60), quando ela nos lembra que

as experiências lúdicas não existem por si, existem como vida vivente,
enquanto experiência do ser senciente. Na atividade lúdica, o que importa
não é somente o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação,
o momento vivido. Possibilita a quem a vivencia, momentos de encontro
consigo e com o outro, momentos de fantasia e de realidade, de
ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e
conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de
vida, de expressividade.

Por isso, acreditamos que, ao pesquisar se a ludicidade está presente nas aulas de
Literatura, buscamos descobrir como os alunos vivenciaram esses momentos, se essas aulas
eram momentos de vida e expressividade, como nos diz Pereira (2011).
Para começar nossa análise, observemos um trecho da história da professora
Maluquinha, criada por Ziraldo. Ela, certa vez, inventou um jogo: escrevia uma frase no
quadro e quem conseguisse lê-la e interpretá-la primeiro ganhava um prêmio. Era sempre uma
festa, como recorda o Aluno. Segundo ele,
Esta festa foi repetida várias vezes. Havia sempre uma frase diferente e um
prêmio novo para quem lesse mais depressa. E cada dia líamos com mais
rapidez, pois descobrimos que ler era uma alegria. (ZIRALDO, 2009, p. 37)

Se observarmos crianças sendo alfabetizadas, veremos que, para a grande maioria
delas, esse momento é marcado pela ludicidade, pois elas estarão envolvidas plenamente na
ação de decodificar as letras e compreendê-las. Como recorda o Aluno, a criança pode
descobrir que ler é uma alegria. Mesmo que houvesse um ―prêmio‖ (e isso possa ser
discutido), o que podemos notar no relato do Aluno era uma motivação em aprender a ler, em
participar desse mundo letrado... o ―prêmio‖ não era o mais importante. Nesse acontecimento
narrado no livro, o que faz com que a ludicidade esteja presente não é o fato de existir uma
atividade denominada ―jogo‖, mas sim o envolvimento dos alunos na atividade proposta, a
vivência da experiência da capacidade de leitura das frases escritas no quadro pela professora
e a alegria presente nessa atividade de leitura.
Entretanto, por diversos motivos, parece-nos que essa alegria vai se perdendo durante
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a vida escolar e, ao chegar ao ensino médio, a leitura pode não despertar os mesmos
sentimentos que antes. Porém, ao mesmo tempo, encontramos alunos que vivenciam as aulas
de Literatura de maneira muito significativa, por isso, iniciamos nossa conversa com os
grupos focais provocando essa reflexão: de que maneira aqueles alunos haviam vivenciado,
durante os três anos do ensino médio, as aulas de Literatura? Como eles as percebiam naquele
momento, na última semana de aula dessa etapa de formação escolar? A escola havia
colaborado, de alguma forma, para uma aprendizagem significativa de Literatura?
Kramer (2013, p. 36) observa que

A escola tem seu compromisso, para além da formação científica, com a
formação cultural e com a arte que precisa entrar e permanecer na escola
sem utilidade: a arte não serve para nada porque não é servil. A brincadeira é
experiência de cultura e deve assim ser vivida, não como consumo. A leitura
e a escrita precisam estar presentes na sua dimensão estética, como literatura
literária em diversos gêneros e suportes. Também a pintura, o cinema, a
fotografia, o teatro, os museus favorecem lidar com o conhecimento, os
valores e os afetos no sentido que as crianças aprendam e brinquem, e os
jovens aprendam e reinventem o mundo.

A partir da análise de nossos dados, percebemos que os alunos das escolas A e B
apresentam visões diferentes da disciplina Literatura. Enquanto os alunos da Escola B, por
vivenciarem as aulas de Literatura de maneira mais lúdica, descrevem-nas de modo mais leve,
os alunos da Escola A apresentam uma visão mais utilitarista da disciplina. Para eles, a aula
de Literatura precisa ser útil, agregar conhecimento que depois será cobrado no Enem, por
exemplo. Ao ser indagada se abriria mão de alguma matéria para ter aulas mais interativas,
uma aluna diz que não e se justifica: ―Porque, como eu te falei, eu gosto mais de dar uma
pincelada em tudo do que ficar presa em detalhes. Então, queira ou não queira, vai me cobrar
isso na frente, então antes eu ver um pouquinho de cada coisa, mas o básico, do que ficar algo
pra trás‖ (A4/G1).
Nota-se que essas alunas acham que uma aula lúdica é ―perda de tempo‖ ou vai
―atrasar a matéria‖, pois suas falas são imbuídas de uma concepção que prega que uma
atividade diferente pode significar tempo perdido.
Ou ainda, discutem a necessidade de se separar as aulas de Literatura, Gramática e
Redação23 para que essas sejam mais proveitosas para o futuro, como podemos notar neste
diálogo:

23

A divisão da disciplina de Língua Portuguesa nessas três partes é recorrente na fala dos alunos.
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A3/G1: Só que o que eu acho que é pior é que a aula de Português é junto
com Literatura. Então, uma medida que tinha que tomar mesmo era separar
isso.
A2/G1: Pelo menos uma vez por semana.
A5/G1: Eu acho que tinha que ter redação. Acho que redação a gente é muito
cobrado e não tem nem aqui, nem no cursinho, por exemplo, que a gente faz
na prefeitura. A gente não tem.

Como já dissemos no capítulo anterior, concordamos com as alunas, quando elas
reivindicam que as aulas de Língua Portuguesa poderiam ser revistas. Pode parecer incoerente
defender essa fragmentação do conhecimento em um trabalho que prima pela integralidade do
saber, entretanto, o que percebemos, não só através da realização dos grupos focais, mas
também em nossa prática, é que como a organização das aulas fica a critério do professor, não
há uma unidade de ensino, sendo comum, por exemplo, que um professor ignore o ensino de
Literatura ou Redação por considerar, conforme a tradição escolar, que ensinar Português é
ensinar gramática. O diálogo abaixo ilustra bem essa realidade:

A1/G2: E também vale ressaltar porque a gente estudou com um professor
no primeiro ano e do segundo até cá com outro. Então, assim, ela... Eu não
tive a oportunidade de conhecer outros professores, mas ela... acho que é
uma das únicas professoras que trabalham a Literatura, porque nós, no
primeiro ano, não tivemos contato com nada da Literatura.
A6/G2: Nem Literatura, nem Gramática, nada.
A2/G2: Tanto é que nós chegamos no segundo ano, perdidos.
A4/G2: Ela perguntava assim: ―ano passado vocês estudaram Humanismo?‖,
nós não sabíamos nada de Humanismo, de Barroco, nós não sabíamos nada
de Barroco. Então, porque fizeram ―enturmação‖ de turma e mexeram.
Então, as turmas que ela dava aula, ela já tinha trabalhado e já sabia, agora, a
gente não, nós não tivemos contato.

Ou seja, os alunos percebem que os critérios para se ensinar ou não Literatura são
muito subjetivos, cabendo ao professor decidir o que será visto ou não. É claro que há uma
legislação que rege o que deve ser ensinado, como é o caso do CBC em Minas Gerais,
entretanto, na maioria das vezes, não há um acompanhamento do trabalho do professor e ele
sente-se muito livre para realizar suas escolhas, muita vezes, baseadas em suas preferências
pessoais. Infelizmente, como já dissemos, a concepção de que saber gramática normativa é
saber português ainda prevalece em muitas escolas, e isso acaba se refletindo no ensino de
Literatura, que acaba sendo deixado em segundo, ou terceiro plano. Jouve (2012, p. 11)
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apresenta-nos que a arte, ―embora não tendo utilidade prática, toca as dimensões da existência
tão fundamentais quanto a cultura, a educação ou a comunicação‖. Os alunos notam isso,
quando dizem que estudar ―Gramática‖ parece ser mais importante que estudar Literatura.
Os alunos também fazem sua avaliação sobre isso, mesmo sabendo que, por
exemplo, no Enem, há uma cobrança maior da matéria de Literatura:
A4/G1: Se bem que, você chega no Enem, você fica pensando: ―por que eu
não estudei mais Literatura‖?
A1/G1: Se bem que esse ano a gente tem estudado mais Literatura, vocês
perceberam?

Ainda assim, parece-nos sintomático o uso, pelos alunos da Escola A, de expressões
relacionadas ao tempo, seja a falta ou o mau uso dele, de acordo com os parâmetros
desenvolvidos por aqueles alunos. Vejamos alguns exemplos:
A2/G1: Assim, eu não tenho nada a me queixar da professora, nem da
escola, o que eu tenho a me queixar é do governo, de auxiliar mesmo, porque
é muito pouco tempo para ter aula de Literatura. Porque aula de Literatura é
muita coisa, é muita obra que você tem que ler, e, assim, a gente não tem
tempo. Uma aula só é muito pouco.
A4/G1: A aula dela é boa, principalmente Literatura, por quê? Ela explica o
básico, o necessário, não fica presa a detalhes. Não fica presa a obras, ao
autor, ela dá o geral e focaliza numa obra, e a gente trabalha em cima.

Como destacamos anteriormente, parece-nos que a ideia de que esses alunos estão
em uma corrida contra o tempo e que o mais importante é ver tudo, ainda que
superficialmente. Como apresenta Silva (2003, p. 44), a prática de leitura na escola é pautada
no ―consumo rápido de textos, ao passo que a troca de experiências, as discussões sobre os
textos, a valorização das interpretações dos alunos tornam-se atividades relegadas a segundo
plano‖. Baseada nessa concepção, não é de se estranhar que ―A quantidade de textos ―lidos‖
(será que de fato são ―lidos‖ pelos alunos?) é supervalorizada em detrimento da seleção
qualitativa do material a ser trabalhado com os alunos (SILVA, 2003, p. 44). Analisando a
fala dos alunos da Escola A, percebemos essa realidade: para eles (e pelo que expõem,
também para a professora) importa ver toda a matéria que o livro apresenta, mesmo que isso
signifique vê-la superficialmente.
Reafirmamos que não estamos dizendo que o professor deva limitar os conteúdos a
serem estudados para propiciar momentos de ludicidade na aula, muito pelo contrário: a
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presença do lúdico estará intrinsecamente ligada à aula, não há uma divisão de momentos
mais ou menos lúdicos. O que pretendemos discutir é por que isso não pode ser feito de forma
mais significativa, sem parecer uma corrida contra o tempo, sem se ter a ideia de que não se
pode apreciar uma obra de arte reproduzida no livro didático ou realizar uma apresentação
criativa, porque isso significa perder tempo, como aparece na fala dessas alunas:

A3/G1: Acho que a gente não participa tanto da aula dela...
A2/G1: Acho que uma aula divertida seria uma aula prática. Por exemplo,
você tem uma obra, você pegar e fazer um teatro sobre aquilo.
A4/G1: Mas, nós também não temos tempo para fazer esse tipo de coisa.

Esses trechos de diálogos nos reportam de alguma maneira àquela ―educação
bancária‖ apresentada por Freire (1987). Parece-nos que os alunos são objetos vazios, os quais
precisam ser preenchidos de conhecimentos estéreis, o mais rápido possível. Em uma
sociedade que acredita na frase (atribuída ao físico Benjamim Franklin) ―tempo é dinheiro‖ e,
na qual, tudo parece ser capitalizado, viver plenamente uma atividade pode ser considerado
―perda de tempo‖? Afinal, em uma ―educação bancária‖,

o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito,
cuja tarefa indeclinável é "encher‖ os educandos dos conteúdos de sua
narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A
palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter
ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Dai
que seja mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la
(FREIRE, 1987, p. 33).

Ou seja, desde que algo esteja sendo ouvido, lido ou copiado, pode-se considerar que
a aprendizagem esteja acontecendo e não se está perdendo tempo. Daí talvez se explique (ou
pelo menos se provoque uma reflexão) sobre como, muitas vezes, a escola avalia o ―bom
andamento‖ de uma disciplina: cadernos cheios de atividade, muitas cópias e feituras de
exercícios, além da ―matéria‖ copiada do quadro. Relatam as alunas do Grupo 01:
A1: Tem sugestão no livro, os livros têm sugestão sempre, só que ela mesma
fala ―não dá tempo‖. Porque ela procura dar tudo, se ela pudesse dava tudo
que tem no livro, mas não dá tempo.
A4: Eu acho que se a gente começasse a ter Literatura mais cedo daria tempo
de a gente ver tudo até o terceiro ano (e com aulas dinâmicas).
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Movidos pela sensação de que é perda de tempo realizar atividades que não sejam
úteis, esses alunos, mesmo que inconscientemente, revelam em suas falas uma visão prática
das aulas: o conhecimento tem uma serventia e isso basta, esquecendo-se inclusive que a
Literatura é uma forma de expressão artística que dialoga com outras manifestações da arte.
Como vimos na análise do livro didático adotado pelas duas escolas pesquisadas, ele propõe um
constante diálogo entre as diferentes expressões artísticas e a Literatura. Isso não deixa de ser
um fator importante, já que, como nos lembra Lopes (2003, p. 47), a Literatura é ―a única
disciplina persistente no ensino médio, voltada para as artes‖. Entretanto, parece-nos que, na
educação vivenciada por essas alunas, ignora-se o fato de que, ―quando se aproximam literatura
e arte, ampliam-se o campo de atuação do ensino da literatura, uma vez que podemos pensá-la
em seu aspecto lúdico, criativo e imaginativo, além de seu caráter cognitivo e de formação
humana‖ (LOPES, 2003, p. 47). Ao contrário, a Literatura parece ser apenas mais uma matéria
a se vencer o conteúdo programático estabelecido pelo professor para aquele ano letivo e que,
caso isso não aconteça, haverá problemas, como analisa a aluna do Grupo 1:

A4: Eu gosto muito de Literatura, tem muita gente que não se interessa, mas
é exatamente por isso, porque a gente não tem uma aula específica, igual
uma aula de História, por exemplo, que tem um professor lá na frente, te
explica, faz uma linha do tempo. Ela tenta dar isso, só que não dá tempo,
porque é muita coisa. Gramática é demais. Acho que se tivesse um conteúdo
específico, muita gente se interessaria.

No entanto, na Escola B, há uma visão diferente das aulas de Literatura. Quando
incitados a pensar na diferença das aulas de Gramática, Redação e Literatura, ocorreu o
seguinte diálogo:

A3/G3: Ah, a aula de Literatura fala mais sobre livros, mais sobre autores,
enquanto Português é mais a língua mesmo, como escrever, e tal.
A4/G3: Dava para perceber que era aula de Literatura porque a maioria era
aula de Literatura.

Percebemos que, na visão desses alunos, grande parte das aulas de Língua
Portuguesa do 3.º ano foi direcionada à matéria de Literatura, porém, por algum motivo, isso
não é visto de modo negativo por eles. Assim, ao contrário dos alunos da Escola A, os alunos
da Escola B viam nas aulas de Literatura muito mais do que um conjunto de saberes úteis,
eles vivenciaram momentos significativos durante essas aulas. Desse modo, já não é
necessário discutir a importância dessas aulas, pois, como afirma Jouve (2012, p. 18), ―a arte

149

já não é somente, para nós, o que visa o belo; é também aquilo que pode emocionar ou fazer
pensar‖. Um trecho do diálogo pode ilustrar essa afirmação de Jouve:

A6/G3: Acho que estudar Literatura é viajar no mundo da leitura. É muito
mais divertido do que ficar estudando regra, que nem ele falou. Porém, a
gente viaja no que o eu lírico está fazendo e às vezes a gente traz o que está
no livro para a gente. E a gente mistura razão com emoção, leva um pouco
de sentimento, mas às vezes discorda com a opinião do próprio eu lírico, do
próprio personagem do livro, e acaba fazendo a gente pensar, mas, ao
mesmo tempo, sentir tudo o que ele está sentindo.

Como podemos perceber, apesar de não utilizar as nomenclaturas acadêmicas, essa
aluna condensa em suas palavras aquilo que defendemos nessa pesquisa. Ela descreve uma
vivência plena daquilo que lhe foi proposto nas aulas de Literatura, inclusive realçando a
visão de integralidade do ser humano, pois ela diz que ―mistura razão e emoção‖, ou seja,
experiencia um momento de plenitude, não de dicotomias. Além disso, ela demonstra exercer
também sua autonomia enquanto sujeito, já que se sente livre para concordar ou não daquilo
que lê, por exemplo. Segundo Pereira (2002, p. 17),

As atividades lúdicas permitem que o indivíduo vivencie sua inteireza e sua
autonomia em um tempo-espaço próprio, particular. Esse momento de
encontro consigo mesmo gera possibilidades de maior consciência e
conhecimento de si. Mas nem sempre esse momento de encontro se
caracteriza pela alegria com a carga significativa que geralmente lhe
atribuímos, e sim pela sensação de bem-estar de contactarmos nosso self, de
estarmos realmente conosco. Entender e vivenciar essa experiência exige a
entrega, o que se torna inviável no fazer mecânico, no fazer por fazer.

Fica claro para nós, através da fala da aluna, que as aulas de Literatura, em geral,
eram lúdicas na Escola B. Ao contrário do que geralmente acontecia na Escola A, não
percebemos na fala da aluna uma preocupação com o tempo, com a utilidade daquele
aprendizado; nela prevalecia ―o não-tempo‖, a entrega a uma experiência na qual ―a junção do
saber cognitivo ao afetivo fortalece a crença de que a construção do conhecimento se dá de
forma racional e emocional‖ (LOPES, 2003, p. 33).
Por fim, cabe-nos ressaltar que, em nenhum momento, os alunos da Escola B se
referiram às aulas lúdicas como ―perda de tempo‖ ou registraram que deixaram de aprender
algo nessas aulas devido à forma como as aulas de Literatura aconteciam.
Ainda para ilustrar esse fato, citamos um documentário sobre ludicidade (ABREU;
ALMEIDA; PEREIRA, 2014) produzido por estudantes do curso de Jornalismo da UFSJ para
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o qual foram entrevistados dois alunos dessa mesma turma da Escola B; alunos esses que
também participaram do grupo focal. No documentário, esses jovens relatam como o
aprendizado significativo de Literatura (e através dele o desenvolvimento do senso crítico e a
autonomia) está sendo importante para eles na graduação. Um ano depois, já vivendo uma
outra realidade acadêmica, esses alunos confirmam que houve aprendizagem significativa
através da ludicidade, não apenas da disciplina em si, mas também de atitudes como lidar com
o olhar do outro, ter uma visão crítica dos fatos e lidar de maneira autônoma com a
aprendizagem.
Sabemos das dificuldades e limitações enfrentadas pelos professores das escolas
públicas brasileiras, em especial das mineiras, aqui analisadas. Entretanto, não é possível
dizer que não há o que mudar em relação às estratégias utilizadas em sala de aula ou apenas
continuar reproduzindo o discurso que afirma que o problema é o desinteresse por parte dos
alunos. Cremos que há caminhos possíveis para essa mudança e que a ludicidade é um deles,
por isso concordamos com o que Leahy-Dios (2000, p. 283) afirma: ―Ensinar e aprender
literatura é um processo permanentemente à beira de mudanças radicais‖. Talvez, então, seja
preciso que o professor de Literatura, lendo as linhas e entrelinhas do cotidiano da sala de
aula, esteja disposto a experienciar essas situações-limite e mudar o rumo, se necessário for.

3.2.3 O abrir (ou fechar) do Livro didático nas aulas de Literatura

O Aluno da professora Maluquinha narra-nos mais uma de suas histórias...

A professora veio contar-nos toda feliz, que o Sêo Floriano, dono do cinema,
que adorava aquela professora, que ele achava meio maluquinha, havia
decidido passar o filme, de tarde, só para os alunos dela. Durante semanas a
gente só falou do filme. Com um desenho e um filme, já estávamos
conhecendo mais História Universal do que com todas as coisas escritas no
livro adotado pela escola. E que ainda não tinha sido aberto por nós. Nem
por ela (ZIRALDO, 2009, p. 63).

Sabemos que algumas coisas mudaram na escola desde a época deste Aluno até os
dias de hoje, inclusive em relação à qualidade dos livros didáticos e a maneira como eles são
utilizados em sala de aula. Porém, a partir das falas dos alunos participantes desta pesquisa,
algumas perguntas puderam ser feitas, por exemplo, o livro didático adotado nas escolas
pesquisadas colabora para a vivência da ludicidade nas aulas de Literatura ou ainda é preciso,
como fez a professora Maluquinha, ignorá-lo e buscar conhecimentos significativos apenas
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fora dele? Será possível conciliar o saber sensível e a ludicidade com o uso do livro didático
ou uma coisa exclui a outra?
No capítulo anterior, analisamos de que maneira o Guia do PNLD (BRASIL, 2014)
apresenta a coleção ―Português Linguagens‖, mostrando, inclusive, que, apesar de suas
limitações, esse livro didático pode proporcionar momentos de conhecimento estético e
ludicidade durante as aulas de Literatura. Sabemos, por uma questão lógica, que os
professores de Língua Portuguesa de ambas as escolas optaram por adotar o livro em questão,
diante de todas as outras possibilidades de livros aprovados pela comissão responsável em
avaliar as coleções dessa disciplina. Ou seja, para os professores de Língua Portuguesa dessas
escolas, esse livro é o mais adequado, ainda que não saibamos quais os critérios adotados por
eles e o quão subjetivos podem ser. Porém, a pergunta que agora fazemos é: o que os alunos
pensam sobre a utilização desse livro?
De início, podemos afirmar que ele parece ser mais utilizado na Escola A, e, talvez
por isso, os alunos dessa escola tenham mais críticas a fazer sobre ele. Os alunos da Escola B
disseram que a professora utiliza pouco o livro didático, uma vez que geralmente traz outros
materiais para a aula de Literatura. Entretanto, quando o livro é usado, comumente, é para
discutir as obras de arte reproduzidas no livro e as atividades que trabalham de forma
intertextual a Literatura. ―O livro é bom, mas sabemos que ele não é o mais importante nas
aulas‖, comenta a aluna A6/G3. Desse modo, as breves considerações que faremos aqui
basear-se-ão mais nos comentários feitos pelos alunos da Escola A.
Uma das questões que mais nos chamaram a atenção, quanto ao uso do livro
didático, foi a seriedade com que a professora parece cobrar que o aluno traga-o em todas as
aulas. Ambos os grupos fizeram comentários a esse respeito24:

A3/G1: Nós já entregamos todos os livros didáticos, menos o dela.
[...]
A2/G1: (Não entregamos) Porque ela só usa o livro didático.
A2/G1: Se você esquecer o livro dela dá a 3ª Guerra Mundial.
A3/G1: Um das alunas chegou de viagem e veio direto para a escola e disse
―olha, eu não trouxe o livro porque eu vim direto de viagem‖. ―Explica, mas
não justifica‖, essa é a frase que vai ficar marcada para a minha vida inteira.
[...]

24

Lembrando que a pesquisa foi realizada na última semana do mês de novembro de 2013.
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De acordo com a fala das alunas, ter o livro didático em mãos é fundamental para
participar das aulas de Língua Portuguesa. Não criticamos aqui seu uso, até porque somos
conhecedores da realidade profissional dos professores que, devido à baixa remuneração e
outras dificuldades inerentes à profissão, acabam tendo que lecionar para muitas turmas e
turnos e, com certeza, ter um bom livro didático como apoio facilita a preparação das aulas.
Porém, o que mais chama nossa atenção na fala desses alunos é sobre como esse material
pedagógico parece ser utilizado nessas aulas.
Se pegarmos um exemplar desse livro e o folhearmos, veremos que ele traz muitas
atividades contextualizadas, sugestões de filmes, músicas e reproduções e análises de obras de
arte, por exemplo, que ajudarão o aluno em seu processo de aprendizagem. Desse modo,
parece-nos que houve, por parte dos autores, uma preocupação em proporcionar aos alunos
uma gama de gêneros textuais, bem como de outras linguagens artísticas que colaborassem
para a constituição de seu capital cultural, o que parece ser um diferencial da obra, sendo eles,
de acordo com o material disponibilizado online no site25 da editora:

- Atividades de leitura comparada entre textos de diferentes épocas, entre
autores da literatura brasileira e da literatura estrangeira – europeus,
americanos, africanos – e entre literatura e outras linguagens.
- Propostas de projetos que propiciam a vivência, a interdisciplinaridade e a
socialização dos alunos.
- Trabalho com diferentes linguagens: pintura, cinema, tv, artes plásticas,
música popular, etc.

Percebemos, por essa lista de itens, que os diferenciais apontados pelos autores estão
relacionados a atividades que podem colaborar para uma aprendizagem significativa, através
de saberes sensíveis e, consequentemente, da vivência da ludicidade. Um exemplo disso é a
seção denominada Intervalo, na qual se apresentam projetos propostos ao término de cada
unidade com o objetivo de

aproximar ainda mais a literatura do universo do aluno. Assim, com base em
pesquisas em livros, vídeos ou na Internet, o aluno apresenta seminários
sobre temas propostos pelo professor, participa de um julgamento, de uma
mostra, de um sarau literário ou de um debate sobre obras literárias, encena
uma peça teatral, expõe pesquisa sobre pintores de determinadas épocas,
assiste a um filme relacionado com a literatura e debate-o com os colegas, e
assim por diante (CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p. 626).
25

Disponível em: <http://pnld.editorasaraiva.com.br/disciplina/lingua-portuguesa/portugues-linguagens/>.
Acesso em: 20 fev. 2015.
26
A numeração das páginas refere-se àquela apresentada no Manual do Professor, material anexo ao Livro
Didático.
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Como se pode observar, o livro busca um diálogo com as diferentes linguagens
artísticas e, como já dissemos, possibilita, inclusive, o protagonismo do aluno no processo de
aprendizagem. Outro ponto destacado são as diferentes formas de realizar o processo avaliativo,
como já apresentamos baseando-nos no CBC e nos estudos de Luckesi (2011a, 2011b) sobre o
tema. Além disso, os próprios autores, ainda no Manual do Professor, deixam claro que

Abordada dessa perspectiva, a literatura deixa de ser peça de museu, deixa
de se assemelhar a obituário ou álbum velho de fotografias para transformarse em desafio, em conquista, em conhecimento significativo, que faz o
adolescente compreender melhor o mundo em que vive, como propõe os
PCN e os PCN+ (CEREJA; MAGALHÃES, 2010, p. 6).

Diante disso, Massagardi (2014, p. 67) reflete que, atualmente, existe uma
―coocorrência e uma concorrência entre linguagens: diferentes vozes, gestos, artes, línguas,
sinais, outdoors, programas de TV, internet, livros etc. são ofertados diariamente a um
público‖, que, segundo ela, ―são novas maneiras de ‗alfabetizar‘ para a leitura do mundo‖.
Partindo dessa afirmativa, a escola não pode se isentar de sua responsabilidade nesse
letramento cultural que o livro didático em questão parece defender. Contudo, nada disso terá
valor diante da negativa do professor de possibilitar essas vivências, afinal, é ele quem decide
o caminho a seguir, principalmente, quando, como já dissemos várias vezes nesse trabalho, há
um silenciamento das impressões e expectativas dos alunos em relação ao aprendizado.
Uma das alunas fala-nos sobre isso:

A2/G1: Eu acho que a gente poderia ter uma obra que todo mundo lesse e a
gente faria um debate ou então comentar sobre aquilo. Ou então um teatro...
A4/G1: Tem sugestão no livro, os livros têm sugestão sempre, só que ela
mesma fala ―não dá tempo‖. Porque ela procura dar tudo, se ela pudesse
dava tudo que tem no livro, mas não dá tempo.

Como podemos perceber, as alunas têm vontade de experienciar outras formas de
aprender literatura, inclusive têm consciência das possibilidades apresentadas pelo livro
didático, mas, novamente, ―não há tempo‖. De novo, as afirmações das alunas repetem a ideia
de que o importante é chegar ao final do livro, pois isso certificará que houve aprendizagem,
fala que se repete no outro grupo, quando indagados sobre algo que gostariam que mudasse
nas aulas de Literatura:
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A6/G2: [...] não ficar focado só nesse livro, indicar textos para a gente ler...
A2/G2: Eu acho que ela deveria pensar que o objetivo não é só acabar o
livro, mas as pessoas gostarem do jeito que ela (dá aula)...

Na fala das alunas, percebe-se um desejo de que as aulas fossem mais significativas e
que isso talvez passasse pela revisão de como o tempo escolar é organizado. Nesse contexto,
como valorizar o saber sensível, o contato com seus sentimentos, se o tempo todo se está
correndo contra o tempo?
O pesquisador Duarte Júnior (1998, p. 61) afirma que ―a educação é,
fundamentalmente, um ato carregado de características lúdicas e estéticas‖, e quando isso não
é permitido ao educando, ela se torna ―adestramento‖, pois limita o sujeito a um
condicionamento, não a estabelecer relações com aquilo que experiencia. O mesmo autor
pondera que ―educar significa colocar o indivíduo em contato com os sentidos que circulam
pela cultura‖ (DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 60) e isso, certamente, propiciará a ele um
aprendizado significativo.
Voltando ao Manual do Professor, ele registra um posicionamento interessante em
relação ao já citado ―letramento cultural‖, pois afirma que

Sem perder de vista o objeto central - o texto literário -, na aula de literatura
cabem a música popular, a pintura, a escultura, a fotografia, o cinema, o
teatro, a TV, o cartum, o quadrinho; cabem também todas as linguagens e
todos os textos; cabe, enfim, a vida que com a literatura dialoga (CEREJA;
MAGALHÃES, 2010, p. 6).

Se a aula de literatura pode ser tão acolhedora e esse livro didático se propõe a isso, o
que explica a aversão dos alunos a ele? Se ele se propõe a dialogar com a vida, é de certa
forma incômoda e provocadora a afirmação da aluna, que afirma que ―na parte de Literatura,
ela sempre dita as respostas‖. Ou seja, mais uma vez o aluno é silenciado e ignorado porque
sua resposta ao questionamento feito pelo livro não tem valor. A essa questão, uma aluna
afirma, de maneira incisiva: ―[...] o livro fala ‗na sua opinião, por que isso aconteceu‘? Se é na
minha opinião, eu respondo‖ (A2/G2), e uma outra aluna completa: ―Acho que faz falta ter
umas perguntas assim, que ela pergunte a nossa opinião, não a resposta ali...‖ (A3/G2).
O que observamos aqui é um exemplo de como o educando sente-se silenciado pela
escola e como o livro didático, apesar de haver sido produzido com o objetivo de valorizar a
participação do aluno, o exercício de sua autonomia e colaborar com sua formação ética e
estética, acaba sendo visto como um instrumento de negação de tudo isso. Todavia, o que se
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percebe, também, é a falta de uma postura lúdica em relação às atividades propostas pelo livro
didático.
Como já vimos, a ludicidade não é algo externo, e sim uma atitude intrinsecamente
ligada à postura interna do indivíduo, no sentido de estar intimamente ligado à atividade que
realiza. Partindo desse pressuposto, a ludicidade não está no objeto e sim nas vivências que
aquele objeto nos proporciona. Como nos explica Pereira (2011, p. 60),

as atividades ou os brinquedos não trazem em si um saber ou uma
possibilidade prontos. Eles encerram potencialidades que poderão ser
ativadas ou não por quem os vivencia. O sujeito brincante, a partir de suas
especificidades, necessidades, emergências lhes dará significados, criará elos
de sentidos simbólicos que poderão guardar particularidades que não se
relacionam àquelas vivenciadas por outro sujeito que compartilhe as mesmas
atividades ou brinquedos.

Acreditamos que o livro didático em questão apresenta atividades potencialmente
lúdicas, mas, no contexto da sala de aula, podem ser ativadas ou não, como explicita Pereira.
Parece-nos que esses alunos não experienciam o lúdico na relação com as atividades
propostas pelo livro didático, talvez por uma falta de atitude lúdica da professora. Uma aluna
expressa, através de sua fala, a importância da atitude lúdica do professor em relação ao uso
do livro didático:

A6/G2: Eu quero ser professora. Eu acho que um professor tem que [...]
chegar na sala de aula, dar a matéria do livro, tudo bem, normal. Mas, na
outra aula, tirar pelo menos uma aula da semana e fazer outra coisa diferente
para a pessoa se inteirar... Porque eu me sinto assim... Adoro Português, eu
prefiro Gramática em vez da Literatura, mas eu acho que fica só no livro,
muito no livro, não dá nada de diferente para a pessoa se empolgar... porque
eu não me sinto tão empolgada... Eu gosto...

Há, nesta colocação, um posicionamento interessante da aluna: como deseja ser
professora, ela analisa criticamente a maneira como o livro didático é utilizado e como ela
pretende fazê-lo quando for educadora. Ela não descarta a aula teórica, apoiada, inclusive no
livro didático, pois percebe sua importância, contudo, defende a necessidade de uma ―aula
diferente‖. A princípio, duas questões podem ser pontuadas: primeiro, registramos que uma
aula teórica pode ser lúdica se ela proporciona que o aluno se expresse de forma livre, por
meio da ação, dos pensamentos e dos sentimentos. Segundo, em nossa experiência como
educadora, percebemos que os alunos costumam denominar como ―aulas diferentes‖ aquelas
nas quais a ludicidade é vivida de forma bem explícita. Assim, quando chegamos a nossa sala

156

e os alunos estão cansados ou mesmo desmotivados, é comum pedirem que se tenha uma
―aula diferente‖, sendo que, a nosso ver, o que o aluno está pedindo é que aconteçam, naquele
momento, atividades que o ajudem a entrar em contato com todo o seu corpo e que não lhe
sejam exigidas apenas o uso de suas habilidades mentais. Nesse sentido, usamos a expressão
da aluna em um contexto mais amplo: na verdade, os alunos querem se inteirar, ou seja, se
sentirem inteiros naquele momento, para, a partir de então, ―se empolgarem com a matéria‖,
percebendo-a como um saber sensível que culminará em uma aprendizagem significativa.
Em outro momento, os alunos estabelecem o seguinte diálogo:

A6/G2: Sabe qual é a nossa ênfase? A gente é jovem, todo mundo muito
empolgado. Então, a gente tem aquela coisa assim ―ah, eu vi isso, olha que
legal‖, aí a gente vira para o lado e mostra.
A3/G2: ―Olha que feio, esse livro tem uns desenhos muito esquisitos‖.
A1/G2: Sempre que a gente faz isso ela fala: ―vocês não tem que questionar,
vocês tem que respeitar‖.

Nesse trecho da conversa, observamos que os alunos se relacionam de maneira
crítica com aquilo que é apresentado, mas não há abertura para o diálogo em relação ao que é
percebido a partir do contato com as diferentes linguagens artísticas propostas pelo livro
didático. Os alunos se referiam às sensações que tiveram quando estudaram as vanguardas
europeias. Se pesarmos que, historicamente, essas obras de arte tiveram a intenção de romper
com os paradigmas da época e provocar o estranhamento do espectador, teria sentido silenciar
essas mesmas sensações sendo vivenciadas pelos alunos ao se depararem com elas? Fazer isso
não seria ir de encontro ao que as próprias obras de arte provocam, bem como cercear a
possibilidade de o aluno vivenciar um momento de experimentação lúdica e estética?
As alunas continuam suas reflexões:

A2/G2: É aquela coisa de querer se expressar com os outros, sabe? Tudo o
que a gente vê, tudo o que a gente gosta, a gente quer mostrar para o outro,
quer incentivar, quer dividir opiniões, quer entender as opiniões. Só que a
gente não tem essa liberdade de falar.
A3/G2: A gente é jovem, gosta de argumentar tudo.

A necessidade do jovem de argumentar e de se posicionar perante o mundo não
deveria ser minimizada pela escola, ao contrário, elas são características importantes na
construção da individualidade e autonomia desses indivíduos, além de proporcionarem
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momentos lúdicos; e as atividades propostas pelo livro didático ―Português Linguagens‖
buscam colaborar com isso, mesmo com as limitações existentes em todos os livros didáticos.

3.2.4 Avaliação (lúdica) para que / para quem?

O debate sobre a avaliação escolar é sempre muito pertinente, como já discutimos no
capítulo dois deste trabalho. Geralmente, os estudos sobre esse tema versam sobre a visão dos
professores sobre o assunto, quer seja apresentando pontos positivos ou falhos, ou ainda,
provocando importantes reflexões sobre os processos avaliativos que acontecem na escola.
Chama-nos a atenção, novamente, o silenciamento da fala dos alunos em relação ao ato
avaliativo, e, como observaremos a seguir, eles têm muito a nos dizer sobre isso.
Registramos que nosso intuito, nesse momento, não será discutir a avaliação escolar
em todas as suas nuances, e sim, refletir, a partir da fala dos alunos participantes dos GF, se a
avaliação, como um componente do ato pedagógico, tem sido um momento de vivência da
ludicidade, considerando as concepções teóricas apresentadas nesse trabalho. Sabemos que a
instituição escolar ainda (super)valoriza a aplicação de exames com o objetivo de dar notas
aos alunos e, ao final do ano letivo, decidir quem será aprovado ou reprovado. Diante disso,
nosso olhar, neste tópico, voltar-se-á para as atividades avaliativas desenvolvidas durante as
aulas de Literatura e a presença (ou ausência) da ludicidade nessas avaliações. Não
apresentaremos aqui um estudo aprofundado das questões relativas, por exemplo, à
problemática da função das notas escolares, que passaram de registros de memória a registros
da quantidade de qualidade da aprendizagem do aluno (LUCKESI, 2014, p. 103). Nossa
intenção é analisar se as atividades propostas pelo professor ao aluno nas aulas de Literatura,
ainda que tenham como um dos objetivos ―dar nota‖, propiciam momentos de inteireza e
plenitude aos educandos, ou seja, são momentos de ludicidade.
Apesar de fazer parte de nossa análise teórica básica, o tema avaliação não estava em
nosso roteiro de questões norteadoras, mas apareceu de forma marcante na fala dos alunos.
Percebemos, durante a realização dos grupos focais, que a avaliação escolar também está na
pauta de discussões desses jovens, os quais apresentam reflexões interessantes sobre como a
vivenciam no ambiente escolar e como se posicionam de maneira crítica a esse respeito. O
surgimento dessa categoria de análise é uma característica interessante na dinâmica proposta
pelos grupos focais, pois, apesar de o assunto em foco ser mantido, estabeleceu-se um espaço
livre para as discussões do tema e, para isso, ―os participantes precisam sentir confiança para
expressar suas opiniões e enveredar pelos ângulos que quiserem, em uma participação ativa‖
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(GATTI, 2005, p. 12). Foi isso que aconteceu na Escola A: os alunos demonstraram grande
necessidade de falar sobre as avaliações no âmbito da escola e discutir sobre como
vivenciavam essas experiências nas aulas de Literatura.
Logo de início, percebe-se, na fala dos alunos dessa escola, uma conotação negativa
para a avaliação, sendo possível notar, na maioria das vezes, que eles, bem como alguns
professores, ainda confundem o ato avaliativo com o de examinar. Nesse sentido, Luckesi
(2011a) reforça a concepção de que o ato de avaliar é pedagógico, tendo como objetivo a
aprendizagem, não sendo, portanto, um exame pontual, estático e de cunho classificatório.
Entretanto, historicamente, o que se tem visto é a aplicação de exames que são nomeados de
avaliações de maneira quase que arbitrária. Como nos explica Luckesi (2011b, p. 184),

Em decorrência de padrões histórico-sociais, que se tornaram crônicos em
nossas práticas pedagógicas escolares, a avaliação no ensino assumiu a
prática de ―provas e exames‖; o que gerou um desvio no uso da avaliação.
Em vez de ser utilizada para a construção de resultados satisfatórios, tornouse meio para classificar os educandos e decidir sobre seus destinos no
momento subsequentes de suas vidas escolares. Em consequência desse
modo de ser, teve agregado a si um significado de poder, que decide sobre a
vida do educando, e não um meio de auxiliá-lo ao crescimento.

Assim, o que percebemos nas falas dos alunos é uma crítica contundente à pedagogia
dos exames e das provas e à falta de significado dessas ações dentro do contexto de
aprendizagem. Para esses alunos, os ―dias de provas‖ têm servido como uma punição, sendo
vivenciados como momentos de grande ansiedade e tensão, quase que desvinculado do
processo de aprendizagem. Dentro desse contexto, é fácil notar que essa atividade não é
lúdica, muito pelo contrário, é marcada por experiências de temor e insegurança, uma vez que
ainda vivemos em um sistema no qual a sociedade (incluindo aí alguns pais, professores e
outros profissionais da educação) supervaloriza a cultura do exame, o que colabora para que
se crie uma ―Pedagogia do medo‖, em relação às avaliações, como nos apontam Coimbra e
Maia (2014, p. 93). Essa ―Pedagogia do medo‖ acaba provocando no aluno uma visão
negativa do processo avaliativo, o qual defendemos que também possa ser lúdico, provocar
reflexões, e, principalmente, colaborar de modo significativo no processo de ensino e
aprendizagem, podendo, para isso, utilizar-se de diferentes instrumentos para sua efetivação.
Para Luckesi (2011a), a escola não pode ser um ambiente de julgamentos e seleções e
sim de construção de uma aprendizagem significativa, sendo a avaliação uma colaboradora
nesse processo. Entretanto, foi essa ―Pedagogia do medo‖ que apareceu de maneira incisiva na
fala das alunas da Escola A. Segundo os participantes dos GF, eles nunca fizeram um trabalho
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criativo nas aulas de Língua Portuguesa e/ou Literatura, ―[...] é só prova e visto‖ (A2/G2). Ao
seu comentário, é acrescentada a reflexão de uma outra aluna que enfatiza ―Que prova, né?
(A5/G2), seguida por uma exclamação da aluna A2/G2: ―É... e que prova!‖. Como se pode
observar nesse momento do diálogo, as alunas demonstram cumplicidade, uma vez que, diante
daquela situação tensa, elas se entendem e compartilham aqueles sentimentos. Se defendemos
que ―os instrumentos de coleta de dados não devem ser utilizados como recursos de ameaças, de
geração do medo, do disciplinamento‖ (LUCKESI, 2011a, p. 370), parece-nos que é isso que
essas alunas têm vivenciado nos momentos de prova/exame, e não momentos lúdicos.
Essa visão do processo avaliativo também foi tema da conversa do outro grupo:

A5/G1: A prova dela... Outras provas, a gente tenta dar uma olhadinha para
o lado, sim. Na prova dela, não olha para o lado...
A2/G1: E ela também tem um olho, né, que Deus me livre!
A4/G1: Talvez ela nem preste tanta atenção, mas o medo que a gente tem de
ela pegar é tão grande que a gente nem...
A4/G1: Ela impõe autoridade.

Nesse trecho da conversa, nota-se a vinculação do ato avaliativo à autoridade do
professor, aqui não visto como o ―adulto da relação pedagógica‖, como nos apresenta Luckesi
(2011a, 2011b), mas sim como aquele que vigia, julga e pune. O exercício da autoridade
pedagógica é necessário dentro da sala de aula, mas, quando exacerbado e, se ultrapassados os
limites da ética, chega-se ao autoritarismo. Nesse tipo de relação pouco ou nada dialógica, o
educando nunca tem razão ou é ouvido, e ao professor é dado um poder institucionalizado,
pelo qual pode-se disciplinar a partir da pressão exercida através de ameaças das
provas/exames (LUCKESI, 2011a, p. 231).
Observa-se na fala da aluna a afirmação que a professora ―impõe‖ a autoridade
também no momento da prova, talvez de maneira não-reflexiva, uma vez que parece estar
arraigada no senso-comum a ideia de que, ainda que seja possível ao professor administrar seu
poder em diferentes atos pedagógicos como no planejamento do ensino, na escolha e
execução de recursos didáticos, é no momento do exame que parece vir à tona seu
autoritarismo. Nesse momento, de maneira mais incisiva, o professor tem, à sua disposição,
instrumentos de ameaça e controle dos alunos (LUCKESI, 2011a, p. 257).
Notamos, através das falas das alunas, que, nas aulas de Literatura da Escola A, todas
as atividades relacionadas à avaliação eram organizadas em torno da aplicação de exames,
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não havendo outras possibilidades como trabalhos em grupos, seminários ou apresentações
criativas, como é apresentado no CBC de Língua Portuguesa e acontece na Escola B.
Como ficou aparente, em dado momento da conversa, alguns alunos das duas escolas
se conheciam e, inclusive, conversavam sobre as aulas de Literatura. Isso pode ser percebido
na fala de uma aluna da Escola A que comentou que sabia que a aula de Literatura na Escola
B era totalmente diferente, pois lá havia ―uma certa liberdade‖, faziam-se ―trabalhos e até
teatros‖ e que ela tinha ciência disso porque as amigas que estudavam naquela escola
contavam sobre essas atividades. Ao término desse comentário, a aluna acrescenta: ―Se ela (a
professora da Escola A) fizer isso aqui vira bagunça. Não sei se é porque é uma escola tão
maior que tem gente que você não conhece. Tem gente lá na sala que uma não conhece a
outra, entendeu?‖ (A3/G1).
Sobre isso, alguns pontos nos chamaram a atenção, além do fato de as alunas
comentarem sobre o que acontecia nas aulas. O argumento utilizado pela aluna para a não
realização desse tipo de atividade é bem sintomático: como a escola é maior que a outra,
atividades como essa poderiam ―virar bagunça‖. Novamente, registra-se aqui a existência do
discurso de que ―trabalho é sério, pesaroso; diz-se que trabalho é trabalho, ludicidade é
divertimento. [...] Em síntese: trabalhar não pode ser lúdico, não pode trazer esse estado de
experiência plena de alegria interna‖ (LUCKESI, 2002, p. 58). Assim, se alguma atividade na
aula de Literatura virasse ―bagunça‖, ela não seria séria, portanto não poderia ocorrer no
ambiente escolar, nem servir como instrumento de avaliação da aprendizagem.
Outra questão, na qual não vamos nos aprofundar muito, mas que não pode passar
despercebida, é a afirmação de que os alunos não se conhecem, mesmo sendo da mesma sala,
há, no mínimo, um ano letivo, já que os grupos focais aconteceram em novembro. Parece-nos
que as relações interpessoais talvez andem falhas e, se a ludicidade comporta o cuidado
consigo e com o outro, a fala da aluna não deixa de ser incômoda...
Ficou aparente, nesse momento, que a avaliação apresentava-se como um problema
na Escola A e não na Escola B, já que esse tema não apareceu de forma tão incisiva nos
diálogos realizados nela.
De acordo com o que observamos nas falas dos alunos da Escola B, a avaliação nas
aulas de Literatura não tinha uma conotação negativa. Pareceu-nos que as atividades
desenvolvidas nessas aulas eram vivenciadas de maneira lúdica, que faziam parte do todo da
matéria estudada, não aparecendo de forma tão tensa como na Escola A. Observa-se também
que, por se utilizarem diferentes atividades nas aulas de Literatura, o exame como forma de
―dar nota” não foi citado como um mecanismo de punição ou da manutenção da disciplina e,
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mesmo não utilizando esses termos, os alunos tinham consciência de que eram usados
diversos instrumentos de avaliação e de coleta de dados com o objetivo de se acompanhar a
aprendizagem, sem que qualquer deles tivesse maior importância que as demais atividades
desenvolvidas durante o ano letivo. Assim, na Escola B, os alunos sentiram-se muito mais à
vontade para relatar outras atividades que eram realizadas nas aulas de Literatura e pouco
falaram sobre provas/exames.
É notório que, na Escola B, as atividades realizadas também eram registradas a partir
de notas, mas por serem lúdicas, elas colaboravam no processo da aprendizagem significativa,
como narra um aluno, ao se reportar a uma vivência marcante durante as aulas:

A13/G3: (Falando sobre uma vivência marcante nas aulas) Eu acho que foi
a Gincana Literária27, que eu lembro que teve um negócio lá valendo muitos
pontos (dentro da competição), mas, no começo a gente estava mais
interessado em ganhar pontos mesmo, só que depois, no decorrer, acho que,
sei lá, fomos ganhando mais interesse... daí eu nunca me esquecer (dessa
atividade).

O aluno registra em sua narrativa que, no decorrer do processo da Gincana Literária,
houve um envolvimento pleno na atividade proposta, o que fez com que, muito mais que
realizar a tarefa apenas para pontuar na Gincana, os alunos vivenciassem, de maneira lúdica,
aquela atividade. Certamente, a cada semana, esses alunos eram provocados a serem criativos,
a reverem seus conceitos a respeito de determinado tema (por exemplo, como retextualizar
uma biografia em uma entrevista), além de desenvolverem aspectos relacionados à
responsabilidade, aos desafios de se trabalhar em grupo, respeitando as opiniões divergentes,
aprender a ganhar e perder, dentre outros.
Essa forma de avaliar, utilizando-se diferentes instrumentos, acaba por valorizar a
capacidade criativa do educando, além de olhar para cada um em sua singularidade. Assim, ao
propor atividades avaliativas multimodais e multidimensionais, o educador poderá
proporcionar aos seus educandos a vivência da ludicidade em suas aulas, pois, ―como
indivíduos, temos uma experiência interna e única que precisa ser preservada, alimentada e
fortalecida para que cada um possa administrar sua vida, seus talentos e desejos‖ (LUCKESI,
2011a, p. 30). Cremos que a escola pode ser um ambiente no qual essas experiências internas
e únicas tenham espaço para serem vividas e (re)significadas.
27

De acordo com a explicação do aluno, a Gincana Literária foi uma atividade desenvolvida durante um
bimestre letivo, quando eles cursavam o oitavo ano. A gincana consistiu na divisão da turma em pequenos
grupos, tendo cada grupo escolhido um autor como patrono. Semanalmente eram propostas ―tarefas criativas‖
para os grupos, relacionados ao autor escolhido, como apresentar sua biografia em forma de entrevista ou montar
um vídeo a partir de um de seus poemas, por exemplo.
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Vejamos o exemplo do que aconteceu na turma da professora Maluquinha, quando o
processo avaliativo também passava pela valorização da individualidade de cada aluno:

Na semana seguinte, ela fez um Concurso de Poesia na sala e um dos
mosqueteiros ganhou o concurso. Teve pompa e circunstância na entrega do
prêmio. Imagina só: uma medalha de ouro! Pregada no peito! E com a
gravação: primeiro lugar!!! Ninguém precisava saber que a medalha era de
ouro de cigano. Então, passou a ter concurso todas as semanas. Os mais
estranhos junto com os mais normais: a melhor redação, a voz mais grossa, o
melhor desenhista, a melhor mão para plantar flor, o melhor cantor, o mais
engraçado, o que tinha a melhor memória... Só agora percebemos que,
primeiro, ela descobria uma qualidade destacável de um de nós e aí, então,
inventava o concurso, segura de quem seria o vencedor. No fim do ano, todo
mundo tinha ganho uma medalha. O último, parece, ganhou o primeiro lugar
em cuspe a distância (ZIRALDO, 2009, p. 82-83).

Partindo da ideia de que esse exemplo acima vem da Literatura, podemos dirigir
nosso olhar para o fato de que a professora, amorosamente, buscou conhecer seus alunos e
valorizar o que cada um tinha de melhor. Segundo Luckesi (2011a, p. 77), amorosidade ―não
quer dizer nem paixão nem pieguice, mas uma atitude de acolher o outro no seu modo de ser,
sem julgá-lo, e, ao mesmo tempo, ter a possibilidade de confrontá-lo, sem desqualificá-lo ou
excluí-lo. Ao contrário, qualificando-o e incluindo-o‖. Ao proporcionar a esses alunos serem
reconhecidos naquilo que tinham de melhor, a professora Maluquinha exerceu seu papel de
educadora sensível, que vê o outro em sua integralidade e o avalia durante todo o processo.
Ainda dentro desse mundo literário, podemos imaginar como cada um desses meninos e
meninas se sentiu importante e motivado a aprender mais coisas com essa professora
Maluquinha e como teriam para sempre essa história para contar.
É com uma sensação parecida com essa que ouvimos os alunos da Escola B
descreverem, de maneira animada, os trabalhos que realizaram durante o ensino médio nas
aulas de Literatura:
A2/G3: (O que eu não me esqueço) É um que era o meu grupo, que era eu,
acho que a K., H., a D. ... e que a gente gravou lá na casa da C., vocês
lembram? (risos) Tinha uma gravação lá na pracinha... ah, eu gostei desse
(risos). [...] Ah, não sei, era engraçado, daí tinha uma chamada de jornal
(risos) ... tudo sem noção, cobra, mato, negócio, lembra? (risadas)

É muito significativo, a nosso ver, como esses alunos descrevem as atividades com
riquezas de detalhes, enquanto a turma acompanha atentamente os relatos, esboçando reações
como risos e acenos de concordância, por exemplo. A maneira como relembram esses fatos e
falam sobre eles é permeada por um sentimento de satisfação, de conquista e orgulho. Em
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nenhum momento, esses alunos descrevem essas atividades como experiências avaliativas
ligadas ao medo, à punição ou ao autoritarismo do professor. Eles sabem que foram avaliados
durante todo o processo da realização desse trabalho, mas o que descrevem é a alegria de
terem participado de tudo aquilo e aprendido com isso. Além disso, os alunos, apesar de não
ser o foco da conversa, diversas vezes se reportaram a atividades realizadas ainda no ensino
fundamental (EF), quando já eram alunos da mesma professora, que os acompanhou do 8º ano
do EF ao 3º ano do ensino médio. Isso pode ser observado, por exemplo, nesse trecho do
diálogo:

A11/G3: Tem um que a gente fez na oitava série (nono ano), aliás, a I.
estudava com a gente, era até... Nesse a gente apresentou (ao vivo) porque
não deu para gravar...
A10/G3: Deu errado. (risos)
A11/G3: Aí eu me vesti de padre, a I. era mulher do Simão Bacamarte, e o
E. interpretava o Simão, o louco, que criticava todo mundo e não via os
próprios defeitos (rindo).

Chama-nos a atenção que, mesmo tendo-se passado quase quatro anos, os alunos
descreverem com detalhes a atividade realizada, bem como comentarem a história do
Alienista, de Machado de Assis. Podemos fazer uma comparação com o que acontece várias
vezes, em sala de aula, quando perguntamos para os alunos sobre um conteúdo visto
anteriormente e comumente eles nos respondem que não se lembram de nada. Assim, o que se
pode notar é que a vivência da apresentação de uma versão artística do conto machadiano foi
uma experiência tão significativa que eles não se esqueceram dela, bem como não relatam
qualquer tipo de aversão ao escritor Machado de Assis, o que poderia ter ocorrido caso a
atividade não tivesse sido planejada adequadamente pelo professor. O que percebemos,
através do relato desses alunos, é que, mesmo sendo avaliados nessas apresentações, elas
eram de tal forma lúdicas e significativas que eles têm sobre elas muito a dizer. Talvez, se o
mesmo conto tivesse sido dado como leitura obrigatória e depois tivesse sido cobrado a partir
de um questionário elaborado de modo a ―desmascarar‖ aqueles que não o houvessem lido,
esses alunos se lembrariam dele com desdém. Em vista disso, podemos nos reportar à Maia
(2014, p. 115), quando relata que
apesar de todas as dificuldades [...] acreditamos o sucesso, ou sucessos
conseguidos são ver nos alunos a vontade de estar na aula; notar, em cada
trabalho, que é refeito algo mais aprimorado e melhor; perceber a
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criatividade, a inventividade e a originalidade de autoria de pensamento dos
alunos que, se antes temiam falar em sala, agora falam tanto que temos de
pedir silêncio.

De fato, ao ouvir as declarações dos alunos, percebe-se uma diferença na maneira
como as aulas de Literatura são concebidas nas duas escolas e como seus saberes são
avaliados. Enquanto os alunos da Escola A só se reportaram a exames, os alunos da Escola B
focaram todas as atenções nas formas criativas e lúdicas de acompanhamento da
aprendizagem. Diante disso, a moderadora provocou os alunos da Escola B, perguntando-lhes
por que gostavam de realizar aqueles trabalhos. Uma das alunas respondeu que, mesmo
sabendo que eles seriam avaliados, ―quando a gente começava a fazer gostava, entrava
naquilo e aí nem lembrava mais dos pontos, queria fazer...‖ (A8/G3). Ou seja, eles estavam
plenamente envolvidos naquela atividade e, decerto, aprendendo de maneira significativa e
sendo avaliados durante todo o processo, que era desenvolvido de maneira lúdica, pois, havia
a vivência de uma experiência plena (LUCKESI, 2002), a ponto de se afastarem da ideia de
que aquilo ―valia nota‖ e envolvendo-se no processo da construção de saberes sensíveis.
Podemos nos referir aqui ao que Pereira (2011) nos apresenta como uma das características
lúdicas que é a vivência do processo e não a preocupação com uma finalidade a ser atingida,
pois a ludicidade tem um fim em si mesma.
Ao serem indagados sobre quais os critérios eram levados em consideração pelo
professor ao avaliar esses trabalhos, os alunos registraram aspetos relacionados à
responsabilidade, pontualidade, envolvimento dos participantes do grupo, capacidade de
trabalhar em equipe, bem como criatividade, demonstração de aquisição de conhecimentos
sobre o assunto através de pesquisas, dentre outros. Ou seja, os alunos tinham a consciência
do que estava sendo avaliado e como o processo de construção de saberes por eles seria
seguido pela professora. Os alunos notavam nela o interesse em acompanhar o
desenvolvimento de suas capacidades, de sua autoestima e sua constituição enquanto sujeitos
que exercem sua autonomia.
Portanto, a partir das explanações dos alunos das Escolas A e B, é possível refletir
que a avaliação nas aulas de Literatura no Ensino Médio precisam ser revistas. Muito mais
que apenas exames, é preciso proporcionar a esses alunos experiências lúdicas e significativas
que colaborem para um verdadeiro aprendizado.
Para nós, não há dúvidas de que os alunos que vivenciaram essas experiências nas
aulas de Literatura tiveram a possibilidade de demonstrar o que aprenderam de maneira
criativa e foram acompanhados por professores que levaram a sério a ação avaliativa
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aprenderam muito.
Por isso, buscamos que as vozes dos alunos sejam ouvidas, afinal, como nos
apresenta Barreto (2002, p. 213), é necessário compreender a educação de um modo que vá
além do imediatismo e da instrumentalidade, valorizando-a em toda a sua plenitude, pois
assim iremos ao encontro de uma formação humana integral. Dessa maneira, colaboraremos
com uma aprendizagem que transcenda o conhecer/(con)viver/fazer e busque, de maneira
equilibrada, o saber, o sentir e o ser.
Assim, o que desejamos é que os alunos sejam ouvidos também sobre o processo
avaliativo, de modo a não serem apenas alvo de exames em busca de notas. Desejamos que o
momento da avaliação também seja um momento no qual a amorosidade esteja presente e que
o educador não utilize esses instrumentos com autoritarismo. Defendemos que o processo de
avaliar o aluno seja contínuo, não pontual; que o educando possa ter suas
dificuldades/capacidades diagnosticadas pelo professor e que esses dados sirvam para um
planejamento cada vez mais adequado do trabalho docente.
Sonhamos com uma escola na qual o educando viva plena e ludicamente todas as
etapas do aprendizado, inclusive a avaliação, e que ele possa transformar essa atividade em
um momento de inteireza e de vivência também de seus talentos, e do exercício de sua
criatividade.

3.2.5 Postura na aula de Literatura... Uma rima contrária à corporeidade?

Como afirmamos anteriormente, o estudo sobre a corporeidade não se apresentava, a
princípio, como uma das categorias de análise de nosso trabalho, entretanto, a partir de
algumas colocações dos alunos participantes dos grupos focais, principalmente os da Escola
A, decidimos tecer algumas reflexões específicas sobre esse tema.
É claro para nós que, ao analisar a presença (ou a ausência) da ludicidade nas aulas
de Literatura do Ensino Médio, estaríamos, mesmo que implicitamente, lidando com as
questões relacionadas à corporeidade, já que essa está de maneira ímpar ligada às vivências
lúdicas que integram as múltiplas dimensões do ser humano (cognição, motricidade e
afetividade). Entende-se aqui, portanto, corporeidade como a expressão plena do ser humano
em sua totalidade (considerando corpo e mente, razão, emoção, sensações e sentimentos),
distanciando-se da visão cartesiana que estabelece a divisibilidade do ser humano a partir da
dicotomia corpo-mente.
A professora Maluquinha, com um olhar de amorosidade direcionado aos alunos,
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propiciava-lhes a vivência da corporeidade. Seu Aluno lembra que ―seu olhar, sempre que
olhava a gente, parecia veludo na pele ou um pêssego na mão (ZIRALDO, 2009, p. 69). Será
que o caminho para as experiências de inteireza do educando em sala de aula não começam
nesse olhar que acolhe, não só a imagem, mas também o corpo e a mente como um todo, a
razão e a emoção, o sentimento e as sensações do indivíduo? As metáforas utilizadas nessa
narrativa indicam-nos, poeticamente, aspectos da corporeidade: essas crianças não eram só
enxergadas pela professora: eles eram vistos, valorizados em suas singularidades, com a
delicadeza daquele olhar afetuoso. Quando alguém é visto e respeitado em sua integralidade,
ele sente, ―na pele‖, a importância dessa ação.
Como já explicitamos neste trabalho, preocupa-nos o fato de que o jovem do ensino
médio seja visto apenas como uma mente que precise armazenar conhecimentos, sendo seu
corpo apenas um continente para ela. Como contextualiza Gonçalves (1990), sabe-se que,
durante anos, a civilização ocidental baseou-se em uma visão dualista do homem, valorizando
a razão em detrimento das emoções, fazendo com que cada vez mais o homem se afastasse de
suas percepções sensoriais e supervalorizasse a racionalização do mundo no qual vivia e com
o qual se relacionava. Essa concepção cartesiana ainda está presente na escola e, infelizmente,
a nosso ver, está enraizada na forma com que muitos concebem a educação. Desse modo, o
corpo parece ocupar um não-lugar na instituição escolar, já que ela
como autêntica herdeira da tradição audiovisual, funciona de tal maneira que
a criança, para assistir à aula, bastar-lhe-ia ter um par de olhos, seus ouvidos
e suas mãos, excluindo para sua comodidade os outros sentidos e o resto do
corpo. Se pudesse fazer cumprir uma ordem dessas, a escola pediria aos
alunos que viessem apenas com seus olhos e ouvidos, ocasionalmente
acompanhados da mão, em atitude de segurar um lápis, deixando o resto do
corpo bem resguardado em casa. "Olhar e não tocar chama-se respeitar" é
uma expressão que exemplifica o desejo do mestre de excluir qualquer
experiência que possa comprometer o aluno na proximidade e intimidade. A
intromissão do tato, do gosto ou do olfato na dinâmica escolar é vista como
ameaçadora, pois a cognição ficou limitada aos sentidos que podem exercerse mantendo a distância corporal (RESTREPO, 1998, p. 32).

Ou seja, o corpo aparece como um instrumento, algo que tem função apenas
utilitária, quase que um incômodo. Assim, ignorado, defende-se a ideia de que para que se
aprenda é preciso ―domesticar‖ esse corpo, para que ele não atrapalhe a mente em sua
aquisição de conhecimento, como podemos observar na fala do aluno A4/G2, quando
esclarece como se deve comportar nas aulas de Literatura: ―Tem que manter a postura.‖ Qual
seria a ―postura‖ a ser mantida em sala de aula? Uma outra aluna prontamente ilustra: ―Assim,
oh. Ereto‖ (A5/G2). Como ignorar esse momento tão paradoxal? Para responder a uma
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questão formulada na teoria, a aluna prontamente responde com uma vivência da
corporeidade. Apenas explicar através das palavras não lhe basta: é preciso usar a sua
totalidade para exprimir aquele aprendizado que já lhe ocorreu em sua plenitude, ou seja,
através da corporeidade. A aluna demonstra, ainda que involuntariamente, que seu
aprendizado ocorreu por todo o corpo, não apenas mentalmente: ela se utiliza de sua fala, seu
tom de voz, suas expressões faciais e de todo um gestual para demonstrar que ―aprendeu‖
qual é a postura ―adequada‖ para se assistir às aulas de Literatura. Registramos que utilizamos
aqui o verbo ―assistir‖ porque essa parece ser a ação exercida por eles nessas aulas, nas quais
o corpo deve ser também silenciado, já que parece não haver uma participação ativa desses
sujeitos nesses momentos.
Os alunos continuam explicando o que é ―postura‖ para a professora:

A4/G2: Postura para ela é corpo ereto, carteira alinhada...
A6/G2: Limpas.
A4/G2: Nenhum lixo no chão.
A2/G2: Lápis, borracha, caneta.
A4/G2: Material em cima da mesa e boca fechada para escutar.
A3/G2: Celular desligado.
A4/G2: Isso é postura de sala de aula.
A4/G2: E é completamente ela. Ela tem que ser o centro das atenções.

É perceptível que a professora repete certos rituais escolares que perpassam
pelo corpo, como descreve McLaren (1991, p. 352), e que são simbolicamente reprodutores
de opressão, pois, como ele afirma, ―toda prática social, incluindo a de ‗ser escolarizado‘,
exige o corpo‖. Assim, ao estabelecer uma postura ideal para a sala de aula, ―boca fechada
para escutar‖ e ser a professora ―o centro das atenções‖, reforça-se a ideia de que os alunos
têm corpo, mas ele não lhes pertence ou não é importante. Esse entendimento afasta-se da
noção de corporeidade, como nos apresenta Hernández (2010, p. 157):

Porque el cuerpo no es solo uma carcasa fisiológica. Es el lugar del deseo, el
receptáculo de la mirada, la prolongación del sentido del ser, el vínculo com
los otros, el mediador de conocimientos y la pantalla de un universo
simbólico que muestra no solo quienes somos, sino cómo queremos ser
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vistos por los otros. Además de ser un espacio de lucha y resistencia28.

Há vários exemplos na escola que reafirmam a concepção do corpo como um espaço
de ―luta e resistência‖. Podemos citar situações como quando um aluno está sentado em sua
carteira de modo relaxado e ele percebe que aquilo incomoda o professor. Não importa
quantas vezes lhe seja solicitado que se sente ―direito‖, seu corpo estará gritando por ele,
estabelecendo um diálogo não-verbal, expressando seu modo de estar naquela aula.
Entretanto, essa postura pode revelar duas situações: ou um bem-estar, uma atitude de entrega
ao momento vivenciado ou uma negação das regras impostas, geralmente, pelo professor.
Entretanto, na maioria das vezes, será interpretada como uma afronta ao trabalho do professor
e, sem poder estabelecer uma relação dialógica, o aluno será punido por aquela vivência
corporal, já que atuar sobre o corpo é atuar de maneira implícita sobre as relações sociais, no
caso do exemplo dado, de maneira autoritária. Segundo Pereira (2008, p. 162), é preciso que o
professor esteja aberto à humanização nas relações, ―em um ambiente propício para a
espontaneidade e a aceitação‖, no qual se crie um padrão de ressonância que signifique
estabelecer uma relação mais autêntica, deixando cair a máscara da
autoridade, que se confunde com o autoritarismo, da pseudo-segurança, de
dono da verdade. Temos muitos medos, entre eles o de perder o controle das
situações, da sala de aula, de termos nosso saber colocado em xeque, de
deixar que nossas fraquezas se mostrem, enfim, de que nossa humanidade
seja desvelada (PEREIRA, 2008, p. 163).

É perceptível que esse padrão de ressonância encontra muita resistência nas escolas,
por parte dos professores. Por muito tempo, a escola reproduziu as estruturas dominadoras da
sociedade e uma forma de fazer isso foi através do controle e disciplinarização do corpo. Essa
visão ainda existe e continua sendo validada, quer seja pela própria comunidade, quer seja pelos
alunos que não conseguem desfazer-se dessas concepções, como podemos notar no diálogo:
A1/G1: (A professora) é rígida demais.
A3/G1: Tem hora que ela exagera, mas acho que é preciso, se não fosse
assim a gente não ia ter o respeito que a gente tem por ela.
A1/G1: Uma prova, por exemplo, a gente não começa uma prova antes de
todas as mesas estarem certas.
28

―porque o corpo não é só uma carcaça fisiológica. É o lugar do desejo, o receptáculo do olhar, o
prolongamento do sentido de ser, o vínculo com os outros, o mediador de conhecimentos e a imagem de um
universo simbólico que mostra, não só quem somos, mas sim como queremos ser vistos pelos outros. Além de
ser um espaço de luta e resistência‖ (Tradução da autora).
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A2/G2: Em ordem alfabética.
A1/G1: Postura mesmo...

Nota-se a legitimação do discurso através do qual a escola, segundo Horst Rumpf,
citado por Gonçalves (1990, p. 33), ―pretende não somente disciplinar o corpo e, com ele, os
sentimentos, as ideias e as lembranças a ele associadas, mas também anulá-lo‖. Desse modo, a
postura corporal dos professores reflete seu distanciamento, reforçando seu papel de
autoridade e racionalidade, enquanto a dos alunos reflete a repressão das emoções e de suas
singularidades, afinal, todos devem sentar-se do mesmo jeito, ocuparem o mesmo espaço, de
preferência não se movimentarem e terem inclusive suas necessidades fisiológicas controladas
pelo professor. Dessa maneira, metaforicamente, a sala de aula torna-se uma cela, na qual os
corpos (e as mentes) são aprisionados, em nome de uma melhor aprendizagem dos conteúdos.
Quando indagados sobre se saíam da sala de aula para utilizarem outros espaços nas aulas de
Literatura, os alunos dizem que não e acrescentam: ―Tem horário para estar na sala sentado na
cadeira e horário para sair.‖ (A2/G2). Ao final, afirmam: ―É muito rígido!‖ (A1/G2).
No relato dos alunos, percebe-se que a negação da corporeidade busca reforçar a
autoridade do professor, esquecendo-se de

que a verdadeira autoridade é conquistada e não imposta. Ela é conquistada
pelo respeito que temos por nossos educandos e que estes têm por nós, pelo
comprometimento que assumimos com nosso trabalho. Falar de sentimentos,
de amor, de solidariedade soa como pieguice para muitos. Vivenciá-los destrói
esse mito. E as atividades expressivas são recursos que nos dão possibilidades
de superar muitas das barreiras que construímos a nosso redor, como formas
de nos proteger e evitar o sofrimento. Entretanto, quanto mais barricadas
erguemos por medo de tornar nossa relação mais humana e mais vulnerável,
mais dificuldades criamos para que a expressão criativa se manifeste, assim
como maiores possibilidades de criar interferências que dificultam a dinâmica
das atividades didático-pedagógicas (PEREIRA, 2008, p. 163).

Acreditamos nessas possibilidades e no quão significativas elas podem ser para os
alunos, como podemos ilustrar no exemplo dado por uma das alunas da Escola B, quando
indagada sobre se aconteciam atividades relacionadas à Literatura fora da sala de aula:

A1/G3: É, quando saía (da sala) era divertido... (Lembro-me de) uma vez
que a gente foi no jardim, para ela explicar o Carpe Diem, lembra? (Dirigese aos colegas).
A3/G3: É, Carpe Diem.
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A1/G3: Foi muito bom, estava um ―sol quente‖ (risos), mas ela deu uns
exemplos que tinham a ver com a matéria e com o cotidiano.
A3/G3: Era mais fácil de aprender porque traz para a realidade da gente, fica
mais fácil.
A1/G3: É porque fica tão perto da gente, que a gente fica até mais
empolgado de aprender.

Na narrativa da aluna, nota-se uma vivência lúdica e da corporeidade nessa aula. As
lembranças das alunas são sensoriais (o calor sentido naquele dia, a ida ao jardim) e
cognitivas (lembram-se da ―matéria‖ e das ligações dela com o cotidiano). Além disso,
novamente, há um claro relato de quão plena foi aquela experiência, pois eles ficaram
―empolgados‖ com a aprendizagem naquele dia. Entretanto, cabe aqui um adendo: como já
discutimos antes, a vivência lúdica pode ser plena, mas não necessariamente prazerosa para
todos os envolvidos, por que, no exemplo dado acima, alguns alunos podem não ter gostado
de ―sentir calor‖ para aprender sobre o ―Carpe Diem‖, ou seja, foi plena porque os colocou
em contato com suas sensações, mas não se preconiza o prazer. Entretanto, não há como negar
que esse tipo de vivência reforça a concepção que temos que a aprendizagem acontece nas
relações consigo, com o outro e com o ambiente que nos cerca. Esse aprender é mediado pelo
corporeidade, não apenas pela mente, já que o aprendizado ―implica em um envolvimento
intelectual, corporal e emocional‖ (PEREIRA, 2008, p. 153), como refletem os alunos:

A1/G3: Porque se passasse só no quadro, talvez, ninguém nem preste
atenção.
A4/G3: É, porque aí, pelo menos, como os meninos falaram, quando é uma
coisa interessante, a gente lembra daquilo e vai associar aquilo e vai lembrar.
A6/G3: Até mesmo quando a gente ia para a biblioteca assistir algum filme
ou, até mesmo, sobre a vida dos autores. Ela já passou texto sobre o
Drummond. Eu acho mais fácil entender lendo lá e escutando ao mesmo
tempo, do que se passasse só no quadro ou só explicasse. Acho que viver
sensações diferentes é mais fácil de aprender.

O que esses alunos defendem, de maneira tão incisiva, é que se conceba que uma
formação humana integral

também se refere à compreensão dos indivíduos em sua inteireza, isto é, a
tomar os educandos em suas múltiplas dimensões intelectual, afetiva, social,
corpórea, com vistas a propiciar um itinerário formativo que potencialize o
desenvolvimento humano em sua plenitude, que se realiza pelo
desenvolvimento da autonomia intelectual e moral (BRASIL, 2013e, p. 32).
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Como vimos, a vivência da corporeidade nas aulas de Literatura no ensino médio
não só é desejável, como mostra-se possível e facilitadora de uma aprendizagem
significativa.

3.2.6 Ludicidade e saber sensível: ponto de chegada ou de partida?

Nossa última análise será sobre como os alunos participantes dos grupos focais
percebem e analisam a presença (ou ausência) da ludicidade e do saber sensível nas aulas de
Literatura do Ensino Médio e como isso influencia uma aprendizagem significativa nessas
aulas. Retomamos aqui a ideia de ludicidade enquanto experiência plena do indivíduo
(LUCKESI, 2000; PEREIRA, 2011), saber sensível como um saber incorporado, o saber da
vivência e da experimentação, no qual a sabedoria não esteja apartada da racionalidade
(DUARTE JÚNIOR, 2000; MAFFESOLI, 1998) e aprendizagem significativa como um saber
que vai além da memorização mecânica, pois é um saber sentido e com sentido.
O Aluno da professora Maluquinha assim nos conta:

Ela falou sobre romanos, sobre deuses egípcios, sobre pirâmides e serpentes.
Mas falou mais da Claudette do que da Cleópatra. É que a Claudette
Colbertera é a sua ídola. Mais do que ela só o Cary Grant, cujas fotos,
cortadas da Cena Muda, cobriam a parede do seu quarto. E tanto se falou de
História Antiga, dos tempos de antes de Cristo, de romanos e de gregos, de
egípcios e de princesas que, um dia, a Ana perguntou: - Professora, onde
é que a gente pode ler mais sobre isto?
(Meu Deus, como você era metida, Ana Maria!) Mas a pergunta da Ana valeu:
o rosto da professorinha iluminou-se mais ainda. E, como um anjo que era, ela
saiu voando pela sala, tomou a Ana nos braços e começaram a dançar. E ela
cantava uma canção inventada na hora e que dizia assim: - Era tudo o que eu
queria ouvir... tudo o que eu queria ouvir! (ZIRALDO, 2009, p. 66).

A curiosidade demonstrada pela aluna Ana Maria reflete a maneira como o
aprendizado estava ocorrendo nas aulas da professora Maluquinha: de maneira lúdica,
valorizando o saber sensível e propiciando uma aprendizagem significativa. O aprender,
naquele momento, era vivido de maneira tão plena pelos alunos que lhes despertou o desejo
de continuar a buscar novos saberes. Nós, educadores, entendemos a alegria da professora
Maluquinha, afinal, um dos nossos desejos é despertar no educando a vontade de saber mais,
de ir além daquilo que apresentamos, de ser autônomo em sua aprendizagem. Se acreditamos
que um caminho possível para isso seja a presença da ludicidade e do saber sensível nas aulas,
o que pensam sobre esse respeito os alunos participantes dos grupos focais desta pesquisa?
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Os alunos da Escola B, como já dissemos anteriormente, registram de maneira mais
perceptível a vivência desses aspectos nas aulas. Quando lhes é solicitado falar sobre
momentos lúdicos vividos no ambiente escolar, mais uma vez nota-se a euforia deles e a
vontade de falar sobre isso. É interessante registrar que, nessas ocasiões, a sala parecia ficar
envolvida por um clima de ―contação de casos‖ e as experiências narradas eram,
concomitantemente, coletivas e individuais. Coletivas, pois a turma ouvia atentamente as
lembranças do colega, mas acrescentava dados, informações, outras lembranças; individuais,
uma vez que era possível observar como cada um se comportava diante da narração de algo
que foi vivido também por ele. Um exemplo para ilustrar essa afirmação é o relato do aluno
A5/G3. Para apresentar à turma a literatura produzida pela autora Clarice Lispector, o aluno
memorizou o conto ―Felicidade Clandestina‖ e ilustrou uma cena dele em uma cartolina. O
aluno, como rapidamente um colega registrou, é conhecido por seu talento para desenhar.
Quando indagado sobre o que ele sentiu ao realizar essa atividade, narra a seguinte cena:

A5/G3: [...] Eu sozinho, falando para a sala inteira, até agora eu decorei o
texto, não esqueço mais não. [...] Eu gostei, até porque fazer desenho eu
gosto, agora... Bom, ficou na minha cabeça o conto, não esqueço mais.

Nota-se que a atividade foi extremamente lúdica para ele, pois lhe foi proporcionada
a oportunidade de fazer um desenho, algo que lhe é prazeroso, como forma de apresentar uma
atividade na aula de Literatura. Certamente, esse aluno sentiu-se inteiro na feitura dessa
atividade e, mesmo na apresentação oral do conto memorizado, houve uma experiência de
inteireza, pois ele estava todo ali: seu corpo, seu intelecto, suas emoções, suas limitações e
seus talentos. Como afirmamos anteriormente, a experiência lúdica não provoca apenas
prazer, mas sim, possibilita um estar pleno naquilo que se faz. O aluno em questão vivenciou,
provavelmente, sensações diversas, desde a necessidade de utilizar-se de suas habilidades
cognitivas para memorizar o texto, passando pela vivência de sensações diversas como
ansiedade, nervosismo, alívio, prazer por ter realizado um bom trabalho, dentre outras. Ao
final, ele afirma que não se esquecerá dessa atividade. A princípio, pode parecer que será
apenas porque ele memorizou o conto, mas se, em outro momento, lhe for solicitado que fale
sobre essa experiência, acreditamos que ele não reproduzirá, fria e mecanicamente, as
palavras de Clarice Lispector. Ele falará, também, sobre a experiência de selecionar o conto,
das noites que passou no exercício de memorização, do tempo que dedicou à feitura do
desenho, do que sentiu quando estava à frente da turma se apresentando, por exemplo. De
fato, esse aprendizado terá sido significativo, foi perpassado pela ludicidade e pelo saber
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sensível, e ficará na memória porque ―nossa memória é uma memória de significados, que
retém apenas aquilo que fale diretamente à nossa vida‖ (DUARTE JÚNIOR, 1998, p. 32).
Coincidentemente, na Escola A, os alunos dão exemplo de um prova do processo
seletivo de uma universidade particular da região no qual se ―cobrou‖ muito sobre a mesma
autora, Clarice Lispector. A aluna A6/G2 afirma que não se lembrava muita coisa do que a
professora havia falado sobre a autora, nem das atividades copiadas do livro didático. A aluna
diz que se lembrou das características da autora ―simplesmente porque agora começou uma
série no Fantástico29 que está falando muito da Clarice Lispector‖ (A6/G2). Para a aluna, o
que a escola havia apresentado não fora significativo, mas a série exibida na televisão, sim.
Então, por que não utilizar-se desses instrumentos para colaborar com a experiência estética
do aluno em sala de aula? Sabemos que o texto deve ocupar o lugar central na aula de
Literatura, mas nada impede que outras linguagens colaborem na construção de saberes
significativos, de forma a concretizar uma educação do (e para) o sensível. Como pondera
Duarte Júnior (2000, p. 28), a educação do sensível é, ―sobretudo e primeiramente, a educação
de nossos sentidos perante os estímulos mais corriqueiros e até comezinhos que a realidade do
mundo moderno nos oferece em profusão — quantidade que, evidentemente, não significa
qualidade‖. Assim sendo, a escola não deveria ignorar as múltiplas linguagens (artísticas ou
não) existentes no mundo e que podem estar presentes em sala de aula. Entretanto, pareceunos que, por exemplo, na Escola A, o livro didático, como vimos anteriormente, ainda segue
firme como único instrumento usado para a aprendizagem.
Interessante observar que os próprios alunos veem as experiências estéticas como
oportunidades para um aprendizado significativo, como podemos observar no diálogo seguinte:

A2/G2: Acho que ela poderia fazer atividades diferentes com a gente, além
de ler o livro...
A5/G2: Montar um livro...
A1/G2: Uma apostila...
A2/G2: Mandar a gente fazer um trabalho...
A1/G2: Não só copiar.
A6/G2: …uma proposta de redação.
29

Programa televisivo exibido aos domingos pela Rede Globo de Televisão, desde 1973. A série citada pela
aluna chamou-se ―Correio Feminino‖ e foi inspirada nas crônicas escritas por Clarice Lispector, sob o
pseudônimo de Helen Palmer, nas décadas de 1950 e 1960. Foram oito episódios exibidos, semanalmente, aos
domingos, de outubro a dezembro de 2013.
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A4/G2: Fazer cenas, teatro. Eu acho muito interessante.
A6/G2: Nós nunca fizemos teatro.

Os alunos sentem a necessidade de vivenciar momentos de experiência estética, mas
parece que eles são ignorados pela escola. Duarte Júnior (1998, p. 33) avalia que ―estar aberto
à experiência é condição fundamental na aquisição e criação de novos significados. Símbolos
e conceitos que não possam ser referidos à experiência são vazios de significação‖. Assim, os
alunos demonstram o desejo de vivenciar essas experiências, mas são críticos diante da
negativa dessa possibilidade:
A3/G2: Nem livro na biblioteca a gente costuma pegar, a gente pega por
conta própria.
A4/G2: Não adianta a gente só aprender as características do Modernismo se
a gente não tem contato com nenhuma obra.

Percebe-se aqui uma questão interessante: os próprios alunos desejam ir além do que
o livro didático apresenta, eles querem ter contato com a obra literária. Apesar de tudo, não
podemos ignorar a autonomia desses alunos: se a escola não lhes proporciona isso, eles o
fazem por conta própria.
Outro ponto que julgamos interessante de ser analisado é sobre como a atitude lúdica
do professor colabora com a vivência da ludicidade na sala de aula. Pereira (2005, p. 129),
observa que ―uma aula com características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos, embora,
certamente, será bom tê-los também. O que traz ludicidade para a sala de aula é muito mais uma
‗atitude‘ lúdica do educador e dos educandos‖. Desse modo, podemos reafirmar a importância
do professor para que se proporcione a vivência do lúdico em sala de aula.
Como vimos até aqui, a professora de Literatura da Escola A parece não
proporcionar muitas dessas vivências em sala de aula, talvez, como também já discutimos, por
ela própria ter sido formada em escolas que não comportavam o modelo lúdico. Entretanto,
quando ela vivencia, em sala de aula, essa atitude lúdica, os alunos notam. Podemos afirmar
isso baseando-nos no fato de que os dois grupos focais dessa escola citaram como aulas
inesquecíveis aquelas em que a professora explicou o Romantismo, como nos conta um aluno:

A1/G2: [...] Eu já acho que ela é uma professora muito boa, excelente
professora. A parte de Literatura ela domina com tanta facilidade que parece
que ela viveu naquela época, parece que ela estava ali, ela viveu, ela faz
parte daquele acontecimento, ela consegue, principalmente, a parte do
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Romantismo, envolver a gente de tal forma que você consegue se ver ali
dentro também, participando de tudo aquilo ali.

Como vimos, o aluno relata um momento de inteireza, pois ele se sente ―participando
de tudo aquilo ali‖. Quando indagados sobre o porquê de essas aulas terem sido tão
marcantes, eles narravam questões ligadas à atitude lúdica da professora, uma vez que,
segundo eles, nesses dias ela riu, contou casos... Segundo uma aluna, ―ela brincou muito nessa
época‖. Diante desta afirmação, os alunos foram estimulados a falar mais sobre essas aulas, e
surgiram afirmações como ―[...] quando tinha alguma coisa de traição, a gente já brincava, já
ria‖ (A2/G2) ou ainda ―A gente já descontraía um pouco‖ (A3/G2). Nota-se que há traços de
ludicidade nessas aulas não pelo fato de os alunos rirem, mas porque, diante da rigidez
apresentada pela professora, a possibilidade de brincar, rir, sentir-se em um ambiente de
descontração torna a aula mais lúdica. Como afirma Luckesi (2000, p. 40), uma prática
educativa lúdica está centrada na plenitude da experiência, propiciando ―tanto ao educando
quanto ao educador oportunidade ímpar de entrar em contato consigo mesmo e com o outro,
aprendendo a ser, tendo em vista viver melhor consigo mesmo e junto com outro‖. E isso
parece ter sido experienciado por esses alunos nessas aulas.
Afirmamos que há ―traços de ludicidade‖ porque, pelo registro dos alunos, logo que
uma atividade começa como uma vivência lúdica, ela é ceifada, pois a professora retoma,
rapidamente, a ―seriedade‖ da aula. Podemos comprovar isso através dos comentários
realizados, em seguida, por esses mesmos alunos:

A3/G2: Mas, é aquela brincadeira assim, você começa a rir, mas você sabe
que vai ter que parar. É aquela brincadeira desse jeito. (risadas)
A6/G2: Tipo assim, você já fica com medo, você ri um pouquinho, para.
A2/G2: Se você continuar rindo, vai ter problema.
A6/G2: Já vira, ―espera aí‖, ―só um minutinho que ela está olhando‖.

Assim, podemos nos indagar se aqueles alunos vivenciavam de fato uma experiência
lúdica se estavam preocupados em ―parar de rir‖, por exemplo. Desse modo, talvez possamos
afirmar que essas aulas não foram totalmente lúdicas, mas continham ―traços de ludicidade‖
que foram notados pelos alunos. Retomando o que diz Pereira (2005, p. 134),

Só podemos estar presentes de fato quando nos colocamos inteiros naquilo
que fazemos. O educador que se disponha a desenvolver uma prática lúdica
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tem que se dispor a vivenciar a ludicidade, acreditar no trabalho que realiza e
se abrir para essa aprendizagem. Não é possível viver o momento, se
estamos preocupados com o que devemos fazer ao terminar a aula, com as
contas que devemos pagar antes que o banco feche, se nos preocupamos em
saber o resultado do jogo de futebol, ou se contamos os minutos para voltar
para casa.

Observou-se, nesse momento, que os alunos realmente aprenderam muito sobre o
Romantismo, por exemplo: enquanto se lembravam dessas aulas, citaram obras desse período
literário, comentaram sobre os romances de José de Alencar, além de descreverem
características do índio Peri, da obra O Guarani, do mesmo autor. Nesses momentos, foi
possível notar que eles estavam mais uma vez interessados no que foi aprendido sobre o
Romantismo e houve entre eles um diálogo animado sobre o tema. No diálogo do grupo A,
um comentário da aluna sintetiza o que elas sentiram quando a professora contava algumas
das histórias dos romances: ―Como ela conta é até melhor do que o livro!‖ (A2/G1).
Como defendemos, neste trabalho, a importância da ludicidade e do saber sensível
como caminhos para uma aprendizagem significativa, essas aulas citadas pelos alunos não
podem ser ignoradas, afinal, esses indícios de vivência da plenitude da experiência já
causaram impactos positivos na maneira como os alunos viveram aqueles momentos.
Importante registrar que as aulas sobre Romantismo haviam sido vivenciadas no segundo ano
do ensino médio, ou seja, apesar do tempo passado, como foram significativas, esse
aprendizado ficou marcado, principalmente a partir de como os alunos se sentiam durante
essas aulas, em relação às atitudes lúdicas da professora.
O Aluno da professora Maluquinha conta-nos um episódio semelhante, ao narrar o
que acontecia quando a professora chegava feliz à sala de aula:

A sala, então, virava primavera e a turma voltava a cantar e a saudar com
tal ardor o seu retorno que era preciso a intervenção da diretora, que abria a
porta da sala, de repente, e gritava para dentro: - Vamos parar com essa
felicidade aí! (ZIRALDO, 2009, p. 75).

Os alunos da professora Maluquinha ficavam felizes ao perceber o entusiasmo da
professora em sala de aula (que aqui podemos denominar como suas atitudes lúdicas) e se
expressavam nesse sentido. Entretanto, para a instituição escolar, ali personificada pela
diretora, a felicidade incomodava o bom andamento das aulas. Nos grupos focais da Escola A,
dois outros momentos dialogam com essa passagem da história acima apresentada e com o
que estamos discutindo sobre atitudes lúdicas. Vejamos:
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A2/G2: Aquele poema lá “olha que coisa mais linda, mas cheia de graça”.
Aí todo mundo gosta dessa música, sabe...
[...]
A6/G2: A gente vai comentar coisas assim que a gente lembra, que tem a ver
com o poema, que a gente brinca e tudo, aí ela acha ruim.
A4/G2: Sempre que tem um poema que tem uma música, ela quer cantar
essa música.
A2/G2: Mas aí você canta, acabou, não pode falar muita coisa depois não.
[...]
A6/G2: Se você pensar numa música quase igual você poderia falar, não sei se
está certo falar na aula de Literatura, mas uma música quase igual, citar outro
cantor aí ela (nesse momento, a aluna faz uma expressão facial de pouco caso).

Novamente, percebemos aqui uma possibilidade de vivência da ludicidade que não
acontece devido à atitude da professora. Cantar uma música pode ser lúdico, mas se é feito de
maneira a cumprir uma determinação e que não se constitua em um momento de plenitude,
isso acaba por não acontecer, afinal, a linha que separa o que é uma atividade lúdica ou não é
muito tênue e depende, de certa forma, das atitudes lúdicas do professor e do aluno.
Do mesmo modo, o grupo focal formado na Escola B também aponta a importância
desse tipo de atitude da professora em relação à construção de saberes significativos:

A6/G3: E é importante também o professor gostar do que ele está ensinando.
Porque se o professor não gosta do que ele está ensinando, como a gente vai
gostar do que a gente está aprendendo? Então, um dos lados do professor de
Literatura que a gente tem é isso, que eu acho que gosta tanto de Literatura,
de livros, que acaba passando essa empolgação, esse gostar para a gente
também, é o que faz tudo ficar mais fácil.

Para a aluna, a maneira como o professor lida com sua área de conhecimento
colabora na construção do aprendizado, porém, mais que isso, ela registra que a
―empolgação‖ da professora com a matéria é contagiante. O que a aluna chama de
―empolgação‖ podemos, novamente, chamar de atitude lúdica. Para nós, esta é interna e
individual e isso explica porque cada professor tem seu jeito próprio de trabalhar. Por
exemplo, um professor vê outro colega realizado uma determinada atividade e resolve repetila em outra turma. Certamente, o que acontecerá será diferente daquilo que ele viu, afinal, são
outros indivíduos, outro contexto, outras vivências e, inclusive, outra atitude do professor que
pode, ou não, ser lúdica. Como pondera Pereira (2005, p. 356),
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Somente quando assumimos uma atitude lúdica, que por si só humaniza a
relação, integra sentimento, pensamento e ação, nos permitimos ―brincar‖,
nos entregar mais, estar mais presentes na atividade, fazer junto, viver o
momento, compartilhar. Um professor sisudo que utilize técnicas de
ludicidade tiradas de um manual vai atuar de forma completamente diferente
daquele que é capaz de viver a ludicidade.

Chama-nos a atenção também como essa vivência da integralidade do ser, essa
humanização da relação, de compartilhar vivências, como nos mostra Pereira, é identificada
pelos alunos. O Aluno A10/G3 reflete sobre isso, como pode ser observado em sua fala:

A10/G3: Para mim, trabalho do ensino médio (inesquecível) foi esse último,
e foi o que mais ou menos eu perdi a vergonha. Agora, como um todo foi o
dos Mitos30 que, sei lá, é uma coisa que eu vou carregar comigo sempre. O
tempo todo que eu morei em (cita o nome de uma cidade mineira) nunca fiz
um trabalho desse tipo, aí, quando (a professora) trouxe o resultado, falando
que a gente ia ser premiado nacionalmente, eu cheguei lá em (cita o nome da
cidade) falando para o povo que eu estudava lá (nessa escola), tirando onda
que a minha turma tinha ficado em segundo lugar no concurso nacional. Foi
muito marcante e vai ficar comigo para sempre.

Para o aluno, o aprendizado decorrente da atividade citada foi muito importante e
significativa, portanto, inesquecível. Esse trabalho foi realizado através de uma sequência
didática que culminou na escrita e publicação de contos mitológicos pelos alunos. Quando
indagados sobre os comentários feitos pelo aluno E, os colegas concordaram e alguns
afirmaram que passaram a gostar mais de ler e escrever depois desse projeto.
Houve também registros de uma vivência da ludicidade ligada a sensações de
desprazer, de dificuldades, como no caso dos alunos que descrevem seus sentimentos em
relação à leitura do conto ―O burrinho pedrês‖, do escritor Guimarães Rosa:

A1/G3: Eu gostei desse último também, porque eu nunca pensei que eu ia ler
um conto sobre vaca. (risadas) [...] Ah, cavalo é melhor. (risos) Mas, eu
nunca pensei que eu ia ler um conto sobre vaca, burrinhos... [...] é muito
estranho (risos). Mas, eu gostei, achei divertido, engraçado, diferente... eu
gostei.
[...]
A6/G3: Ah, foi esse último, do burrinho, das vacas... eu não estava
entendendo nada! (risos) [...] Mas depois foi.

30

O trabalho sobre os Mitos ao qual o aluno se refere foi realizado quando eles cursavam o 9º ano do Ensino
Fundamental e recebeu Menção Honrosa, sendo um dos finalistas dos anos finais, dessa etapa de ensino, no
Prêmio Professor Nota 10, da Fundação Vitor Civita.
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Como percebemos, os alunos sentiram um desconforto inicial com a leitura do conto
roseano, mas depois acabam por dar um significado a ele, a ponto de citá-lo como um dos
mais interessantes de terem feito. Como nos apresenta Luckesi (2000, p. 97), ―o que
caracteriza uma atividade lúdica é a ‗plenitude da experiência‘ que ela propicia a quem a
pratica‖, e essa plenitude pode despertar em nós sensações diversas como alegria, desânimo,
frustração, euforia, por exemplo. Assim, o que conta, novamente, é a minha relação de
integralidade naquela experiência e o que ela desperta em mim, como um todo, racional e
emocionalmente, ou seja, em minha vivência da corporeidade. Como relata uma aluna, o que
caracterizavam as vivências no desenvolvimento das atividades era todo o processo vivido.
Segundo ela, em uma das atividades, ―foi muito interessante (realizar a atividade) e também
para fazer foi muito empolgante. Antes da gravação, os preparativos, na hora de gravar...‖
(A7/G3).
Além disso, a experimentação da ludicidade colabora para a vivência da autonomia,
inclusive no posicionamento do indivíduo no mundo. É um pouco isso que percebemos na
fala do aluno A8/G3, ao refletir sobre o que havia sentido em relação ao último trabalho
realizado na aula de Literatura: ―[...] por a gente estar mais velho, parece que pega mais
experiência, vai ficando mais à vontade, dá para expressar mais o ponto de vista‖ (A8/G3). O
aluno demonstra ter noção de que as atividades desenvolvidas nas aulas de Literatura
colaboraram para a sua formação pessoal, proporcionando-lhe, inclusive, mais segurança para
expressar sua opinião.
Isso também pode ser notado nas colocações de jovens dessa mesma turma no
documentário sobre ludicidade produzido pelas alunas de jornalismo da UFSJ (ABREU;
ALMEIDA; PEREIRA, 2014), já citado anteriormente. No documentário, uma jovem, ao ser
indagada se achava que ter sido aluna de uma professora que levava em consideração uma
aprendizagem que compreendesse a ludicidade e o saber sensível havia impactado na maneira
como ela havia se constituído como pessoa, responde prontamente: ―Deu certo, porque a
gente aprendeu tudo mais fácil‖. Outro jovem participante do documentário afirma que
conseguia se lembrar de muita coisa que havia aprendido nas aulas dessa professora e
completa: ―Não há (nessas aulas) uma preocupação só em passar a matéria. Ela está
preocupada com que o aluno realmente aprenda. E ela não se prendia só nisso, ela estava
preocupada com a formação da gente enquanto pessoa‖ e, depois de falar sobre as aulas de
redação, acrescenta que havia uma preocupação ―no desenvolvimento do nosso senso crítico‖.
Assim, podemos perceber que, como afirma Freire (2002, p. 16), ―educar é substantivamente
formar‖, e a ludicidade propicia um contexto importante para essa formação do indivíduo.
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Outro ponto que observamos foi como os alunos sentem a necessidade de
experienciar esses saberes sensíveis no ambiente escolar. Para eles, esse ensino fragmentado e
descontextualizado realmente não desperta interesse, e o que presenciamos foi uma análise
crítica das metodologias de ensino e exemplos de que, quando trabalhado em sua
integralidade, o conhecimento gera uma aprendizagem significativa. Quando indagada sobre
as aulas de Literatura a aluna reflete:

A6/G2: Eu não mudo a minha opinião, não. Eu acho que se tivesse que
mudar, de fazer outra coisa que colocasse mais na minha cabeça seria mais
fácil. Igual laboratório, a gente tem um professor de Física que agora no
final do ano não está indo no laboratório, mas quando ele ia, deu uma prova
que as questões foram quase todas do laboratório, a gente gravou. Muita
coisa de Literatura tem na cabeça da gente, mas tem muitas que não. Tipo
obras, como você vai gravar todas sem pelo menos você ler. Eu acho que
não dá conta de gravar, dá para gravar o que está no livro (didático), mas...

A análise da aluna é pertinente: quando a aula de Física aconteceu no laboratório ela
foi interessante, provavelmente lúdica para a maioria, e isso gerou um aprendizado
significativo. Naquelas aulas, os alunos se sentiam participantes do processo, viam as
abstrações da Física tornarem-se palpáveis e reais, o que ocasionou um aprendizado possível
de ser aferido em uma avaliação, conforme relato da aluna. Se defendemos e almejamos um
saber sensível, que não se constitua pela fragmentação corpo-mente, e sim pela totalidade do
ser, atividades como essa são interessantes. No que se refere à Literatura, ponto inicial da
análise da aluna, o que é registrado é importantíssimo: o que ela deseja é um contato real com
seu objeto de estudo, ou seja, com a arte realizada através das palavras nos livros literários.
A fragmentação proposta pelo livro didático não lhe basta, ela quer um saber pela
experiência, um saber incorporado através dos sentidos. Não lhe é suficiente saber as
características dos períodos literários, um saber enciclopédico, mas sim um saber sentido (e
com sentido). Entretanto, como a própria aluna descreve a necessidade de ―vencer‖ o livro
didático todo (e essa expressão tão comum nas escolas não deixa de nos indicar que aquele
conteúdo organizado pelo livro didático pode ser visto como um inimigo), acaba por relegar
as atividades lúdicas a segundo plano. A necessidade de terminar o conteúdo apresentado pelo
livro didático parece se alicerçar na falsa ideia de que, se todas as páginas do livro foram
vistas, houve aprendizagem. Nesse sentido, Duarte Júnior (2000, p. 178) afirma que

a recuperação de um sujeito integral, nos dias que correm, acaba não
acontecendo sem um certo embate com as diretrizes traçadas pelo sistema
escolar, sempre vigilante em prol da inculcação daquela forma de
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conhecimento parcializada, mas que atende aos ditames e à demanda do
mercado, esse Todo-Poderoso deus contemporâneo.

Outra questão interessante de ser observada na fala dessa aluna é como o
conhecimento é visto como algo externo, que precisa ser ―colocado em sua cabeça‖. Parecenos que ela está tão habituada a um processo de ensino-aprendizagem de acúmulo de
conhecimentos que, mesmo citando um exemplo de possibilidade de vivência da ludicidade e
saber sensível nas aulas de Física, ela ainda reflete ser alvo de uma educação bancária, na
definição de Paulo Freire. Entretanto, Freire (2002, p. 12) afirma que

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o
formando, desde o principio mesmo de sua experiência formadora,
assumindo-se com sujeito também da produção do saber, se convença
definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção.

Acreditamos que, ao possibilitar a produção e construção de conhecimento ao aluno,
estamos colaborando para a sua autonomia e seu exercício crítico. Se o educando não se
percebe como sujeito ativo da construção de seu conhecimento, algo está errado e precisa ser
revisto. O ideal seria que a escola não vislumbrasse nem formasse pessoas que ainda
acreditam ser receptáculos de um conhecimento exterior que em nada dialoga com elas. Maia
(2014, p. 115) mostra-nos que é sabido que a participação dos alunos em uma atividade
―advém de uma motivação intrínseca mais do que extrínseca‖ e, agindo assim, a escola
impossibilita cada vez mais a vivência da ludicidade em seu ambiente. Diante disso, podemos
indagar: se não há espaço para minha vivência interna, como poderá o aluno ter contato com o
inteligível e o sensível, os quais, como defendemos, não podem ser apartados?
Em um outro momento, as alunas falam sobre o que imaginam serem aulas lúdicas:
A2/G1: Por exemplo, acho que tem muito filme baseado em obras. Se
pegasse um capítulo e pusesse num datashow para a gente ver, a gente ia
aprender mais do que se a gente lesse um texto inteiro. Porque a gente ia
vendo o que é mais (importante).
A3/G1: É, na sala, a gente lê muito, muito texto, muita coisa assim, só que a
maioria não faz sentido.
A5/G1: Porque acaba que a gente lê e, quando chega no final, a gente nem
lembra o que estava no começo.

Novamente, presenciamos as alunas estabelecendo relações com o sensível. Elas
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creem que para aprender e participar mais da aula de Literatura seria preciso que essa aula
fosse mais ―prática‖, ou seja, mais conectada com a realidade, com outros campos do saber. O
exemplo dado pela aluna na continuação desse trecho do diálogo seria a realização de uma
apresentação teatral, ou seja, ela acredita que se fosse realizada uma atividade artística haveria
um aprendizado mais significativo. O exemplo dado pela aluna é bem pertinente, afinal, as
atividades dramáticas envolvem diretamente a corporeidade e, como afirma Pereira (2011, p.
15), ―assim como a racionalidade, o corpo, a emoção, a ludicidade, o imaginário são
importantes para a integralidade do ser humano‖ e estão presentes, por exemplo, em uma
apresentação artística.
Entretanto, temos mais uma vez o argumento da outra aluna que, meio reticente
quanto à possibilidade de uma atividade artística colaborar para o seu aprendizado, repete o
seu jargão (ou seria da professora?) de que não há tempo. O discurso dessa aluna se parece
com refrão da música ―Oração ao Tempo‖, composta por Caetano Veloso, pois suas
afirmativas são sempre acompanhadas pela palavra tempo: ―Não há tempo‖, ―não dá tempo‖,
―é perda de tempo‖, ―se desse tempo‖, tempo, tempo, tempo... O que isso nos mostra? Cremos
que aqui se estabelece novamente a relação entre a fábrica e a escola, que discutimos
anteriormente. Na sociedade capitalista, como já dissemos, tempo é dinheiro e, no caso da
escola, ―perder tempo‖ com uma apresentação teatral, por exemplo, pode corresponder a não
realizar mais um exercício de cópia que, aparentemente, é mais sério e, portanto, acarretará
mais aprendizado. Todavia, sabemos que isso não é verdade, e as próprias alunas refletem
sobre isso quando afirmam, diversas vezes, durante a realização dos grupos focais, que não
entendem porque se copia tanto já que se aprende tão pouco com isso.
Na sequência do diálogo, uma aluna diz que tudo é muito cansativo, repetitivo e sem
significado. Novamente vemos aqui um reflexo das relações fabris: como no filme Tempos
Modernos, de Chaplin, a rotina tira o sentido do gesto, a ação torna-se rotineira e
insignificante. Na anestesia dos sentidos, o saber torna-se insosso: como se fosse obrigado a
comer aquilo que não deseja, como no texto de Rubem Alves31, no qual ele afirma que se não
há fome e se come demais, o corpo rejeita aquele excesso de alimento. Assim, não há sabor
nessas ações mecânicas de copiar e não refletir sobre o que se escreve, por isso, a sugestão da
aluna parece tão simples e viável (sabemos que, sem a intenção de fazer propaganda
partidária, a maioria das escolas públicas mineiras foram equipadas com aparelhos de
projeção, computadores e lousas digitais, por exemplo). O que a aluna parece reivindicar, nas
31

A arte de produzir fome. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml>.
Acesso em: 25 fev. 2015.
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entrelinhas de sua fala, é que o ensino aconteça de forma mais integrada, inclusive com as
novas e velhas tecnologias. As DCNs registram que
enquanto a escola se prende às características de metodologias tradicionais, com
relação ao ensino e à aprendizagem como ações concebidas separadamente, as
características de seus estudantes requerem outros processos e procedimentos,
em que aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de modo
indissociável. Os estudantes, entre outras características, aprendem a receber
informação com rapidez, gostam do processo paralelo, de realizar várias tarefas
ao mesmo tempo, preferem fazer seus gráficos antes de ler o texto, enquanto os
docentes creem que acompanham a era digital apenas porque digitam e
imprimem textos, têm e-mail, não percebendo que os estudantes nasceram na
era digital (BRASIL, 2013b, p. 25).

Não podemos mais tratar as novas tecnologias como inimigas, e sim trazê-las para
nossa prática pedagógica de forma a colaborar para uma aprendizagem significativa. É claro
que elas representam um desafio para a escola, mas não podem ser ignoradas, principalmente,
porque são parte integrante da realidade de nossos alunos e vistas por eles como um grande
caminho para a vivência de experiências plenas. Não entraremos aqui no debate (necessário)
sobre os excessos que ocorrem em relação ao ambiente virtual, apenas, registramos que
utilizar esses recursos pode colaborar para um aprendizado mais lúdico. Para isso, reforçamos
o que já dissemos anteriormente: a atitude lúdica do educador em relação a isso é
fundamental, senão será apenas um texto projetado em uma tela, ao invés de ser escrito no
quadro a giz.
O Grupo Focal 02 também discute esses assuntos e chega, inclusive, a apresentar
possíveis soluções para a questão:
A6/G2: E ela até fala, na parte final de um capítulo, ela sempre fala ―se desse
tempo‖. Teatro, revista, tem um monte de coisas interessantes que ela fala
―se desse tempo‖. Mas por que não dá?
[...]
A2/G2: [...] Ela podia dizer assim que, como não dá tempo naquele dia,
vamos marcar então, na próxima aula a gente vai fazer essa parte, marca essa
página que a gente faz, mas...
A6/G2: Vai perder tempo.

Afinal, que tempo (ou falta dele) é esse que tem impedido a vivência do lúdico
nessas salas de aula? O que explicaria o fato de uma escola valorizar as atividades lúdicas e,
dentro do possível, concluir o que o CBC de Língua Portuguesa apresenta, enquanto outra não
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o faz? Outra indagação pertinente: se, como já vimos, o CBC de Língua Portuguesa prevê e
legisla a favor de aulas que propiciem esses tipos de atividades, inclusive mediadas pela
tecnologia, o que tem impedido que isso aconteça? Se os próprios alunos percebem a
importância dessas atividades e são críticos em relação a isso, por que não são ouvidos?
Entretanto, como já vimos ―não basta incentivar os alunos a participar, é preciso que a sua voz
seja ouvida e aproveitada para repensar práticas instituídas e ajudar na procura de novas
formas de acção‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 36). Acreditamos que, se isso de fato acontecesse, se
os alunos fossem ouvidos e suas opiniões de fato consideradas, teríamos ganhos importantes
no sentido de uma educação integral.
Como veremos, na Escola B, pareceu-nos que as tecnologias eram utilizadas de
maneira a colaborar com a aprendizagem:

A3/G3: Porque se passasse só no quadro talvez ninguém nem prestasse
atenção.
A2/G3: É, porque aí, pelo menos, como os meninos falaram, quando é uma
coisa interessante, a gente lembra daquilo e vai associar aquilo e vai lembrar.
A6/G3: Até mesmo quando a gente ia para a biblioteca assistir algum filme
ou, até mesmo, sobre a vida dos autores. Ela já passou texto e filme sobre o
Drummond. Eu acho mais fácil entender lendo lá e escutando ao mesmo
tempo, do que se passasse só no quadro ou só explicasse. Acho que vivendo
sensações diferentes é mais fácil de aprender.

As alunas usam expressões como lembrar e associar, que correspondem a um
processo de aprendizagem expressiva, não apenas cumulativa. Do mesmo modo, ao se
utilizarem dessas expressões, parece-nos que elas reforçam a ideia de que realmente
aprenderam, não apenas memorizaram, pois, para se estabelecerem associações, é preciso
utilizar-se de uma gama importante de conhecimentos e interligá-los, como apresenta-nos a
teoria de Ausubel, apresentada no primeiro capítulo deste trabalho, referindo-se àquilo que ele
denomina subsunçores, ou seja, conhecimentos prévios os quais os novos utilizam como
―âncoras‖. Através da fala das alunas, podemos afirmar que as aulas lúdicas proporcionaram
um maior número de âncoras para os conhecimentos que eram apresentados e,
posteriormente, aprendidos. A fala final da aluna também não pode ser ignorada: ela afirma
que lendo e escutado ao mesmo tempo fica mais fácil aprender. Se levarmos em consideração
que a aula utilizada de exemplo foi sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade, podemos
imaginar que a poesia presente em seus textos foi, de alguma forma, corporificada pela aluna,
pois ela afirma que ―vivendo sensações diferentes é mais fácil aprender‖.
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Portanto, fica perceptível nessas reflexões que, através do saber sensível, e quando
sua corporeidade, ou seja, seu corpo e sua mente, é considerada em uma aula, o aprendizado
acontece de forma lúdica (plena) e significativa (pois há uma valorização de saberes com
significados, não de um agrupamento de informações sem sentido). Como afirma Larrosa
(2002), aquilo que é experienciado toca-nos e fica em nós, já o que nos é apenas informado,
passa por nós. Assim, é Riobaldo quem, depois de ouvir conosco essas reflexões, nos diz:

Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que se já passaram. Mas
pela astúcia que têm certas coisas passadas – de fazer balancê, de se
remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. Mas teria sido? Agora,
acho que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas coisas em tantos
tempos, tudo miúdo recruzado (ROSA, 2006, p. 184).

Também sabemos desse ―balancê‖ das palavras e de nossas limitações diante disso,
depois de tantos ―miúdos recruzados‖, tantas ―horas de pessoas‖, impressões e sensações. O
Aluno da professora Maluquinha cresceu, assim como esses que participaram dessa pesquisa.
... o tempo passou e sentimos que percorremos uma grande parte do caminho. Será
que chegamos ao fim?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando, há quase três anos, decidi inscrever-me no processo seletivo para o
mestrado em Educação fui movida pelo desejo de continuar estudando e pesquisar sobre
minha prática. Naquela época, havia em mim muita vontade de aprofundar-me teoricamente
naquilo em que já acreditava ser um caminho a seguir.
O lúdico e o saber sensível já faziam parte de meu cotidiano escolar, mas eu
precisava (e eu sentia falta disso) entender melhor o que acontecia e por que acontecia... como
um companheiro de Riobaldo, eu precisava ―dar nome aos bois‖. Entretanto, muito mais que
apenas nomear minha prática, gostaria de reconhecê-la como válida, encontrar pessoas que
pensassem como eu, rever estratégias e, talvez, comprovar, para mim e meus pares, que aquilo
fazia (e tinha) sentido. Hoje, ao término deste trabalho, creio ter alcançado meus objetivos,
bem como ter me deparado com novas perguntas e desafios.
Primeiro, ficou nítido para mim que há teoria consistente sobre o lúdico, na
concepção defendida neste trabalho. O lúdico como forma de inteireza, dessa ludicidade
interna, individual, que possibilita um contato com o que é íntimo e colabora no
autoconhecimento do indivíduo. A experiência lúdica não apenas atrelada aos jogos, podendo
servir-se deles, mas não apenas deles. Enfim, a ludicidade como forma de experiência plena
do indivíduo, corpo e mente, razão e emoção presentes na sala de aula. Conhecer essa teoria
foi fundamental para este trabalho e foi além das minhas expectativas. A feitura do primeiro
capítulo deu-me um norte e encontrar autores que dialogassem comigo e entre si, trouxe-me a
certeza de que realmente há de se pesquisar mais sobre a importância da ludicidade em todos
os níveis da formação escolar. Senti falta de um olhar para o lúdico no Ensino Médio e creio
que este trabalho possa conversar, de alguma forma, com aqueles que, como eu, acreditam
que nessa etapa da educação básica também seja necessário estar atento a essas questões do
campo do sensível. Há um caminho a ser percorrido e isso é bom, pois nos dá perspectivas e
vontade de continuar.
Outras questões também vieram à tona no decorrer deste trabalho, como o saber
sensível. Novamente, encontrei a possibilidade de nomear e aprofundar-me em algo que já
fazia parte da minha prática. O saber sensível e seu cerne no estudo de Maffesoli sobre a
razão sensível fizeram com que eu pudesse voltar minhas atenções para o que realmente
importa nas aulas de Literatura: o texto com todas as suas tessituras, sua polissemia e suas
provocações. A aula de Literatura como um espaço de experimentação de sensações
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proporcionadas pelo texto, através e a partir do texto: (des)concordâncias, alegrias, paixões,
incômodos, reflexões... Uma aula na qual a corporeidade esteja presente e haja, de fato, uma
aprendizagem significativa.
É certo que tudo isso se configura como um grande desafio. O que percebo em meu
cotidiano de professora da rede pública mineira e no contato com meus colegas é que não tem
sido fácil, entretanto, ao ouvir os alunos participantes dos grupos focais analisados nesta
pesquisa, comprovei que, para eles, também há uma série de dificuldades nesse sentido. A
diferença é que, de uma forma ou de outra, o professor ainda é ouvido, sua opinião ainda
encontra algum tipo de atenção, mas, e a dos alunos?
Como acompanhamos através das reflexões e dos posicionamentos dos vinte e sete
alunos que participaram dos grupos focais, eles se sentem muitas vezes ignorados pela escola
e não veem suas falas sendo valorizadas ou sequer ouvidas, a começar pela sala de aula.
Ainda assim, esses alunos mostram-se capazes de analisar criticamente as situações que
acontecem nas aulas e de emitirem suas opiniões sobre elas baseados em suas vivências.
Uma das questões provocadoras ao estar com esses alunos foi que a busca por uma
educação que realmente esteja centrada em uma formação humana integral é possível,
necessária e, de certa forma, urgente. Acredito nessa formação que valoriza a inteireza e
plenitude do sujeito, entretanto, não sou alienada: diante da realidade com a qual lido
diariamente e tive contato no processo desta pesquisa, sei que fazer com que isso aconteça é
desafiador. É preciso certa dose de ousadia para aventurar-se por outras veredas ou, ainda,
para olhar com novos olhos o já conhecido.
Foi possível perceber que os jovens desejam ser ouvidos, pois almejam que a
educação seja um espaço de ―ser no presente‖ em toda a plenitude e inteireza possível. Eles
desejam uma escola que seja um ambiente no qual encontrem ressonância com aquilo que
vivem. Uma escola que possa ser um espaço de diálogo e não de grandes monólogos de
cinquenta minutos, protagonizados por professores que ―saibam tudo‖ e que ignorem a
importância da amorosidade na relação pedagógica.
Se o objetivo geral deste trabalho foi investigar a presença ou ausência da ludicidade
nas aulas de Literatura do Ensino Médio em duas escolas públicas de Minas Gerais e seu
impacto na construção de saberes significativos para esses alunos, creio que ele foi alcançado.
Foi possível perceber que, mesmo fazendo parte de uma mesma região ou até mesmo
município, há uma diferença significativa da vivência (ou não) da ludicidade de escola para
escola, ou até mesmo de professor para professor em uma mesma escola. É claro que não se
pode ignorar as especificidades de cada situação, nem querer torná-las homogêneas, já que a
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diversidade é importante e precisa ser motivada. O que nos chamou a atenção é que parece
que o professor que traz práticas significativas para os alunos encontra uma certa resistência
ao seu trabalho no ambiente escolar. Além disso, parece não haver um diálogo entre os
professores e cada um realiza suas atividades de modo individual, sem muita partilha entre
seus pares de, por exemplo, práticas exitosas.
Outra constatação feita foi que a ludicidade tem um impacto positivo na
aprendizagem significativa dos alunos, entretanto, a sua ausência é preponderante, como
notamos nessa pequena amostragem de escolas pesquisadas. Os alunos que vivenciaram
muitas aulas lúdicas durante o ensino médio falam com animação de suas experiências e suas
considerações são marcadas pelo entusiasmo. Entretanto, mesmo que tenham sido poucas as
aulas lúdicas, essas são lembradas, despertam sensações de plenitude e dão amostras de
aprendizagens significativas.
Importante registrar que o papel do professor em colaborar na vivência de
experiências lúdicas em sala de aula, pois sua atitude lúdica (ou não) é sentida pelos alunos.
Outra questão apresentada pelos alunos refere-se à postura do professor no que se refere à
avaliação escolar. Se há apenas testes, o aluno sente-se desmotivado e pouco participativo do
processo, pois sente que está apenas sendo julgado e medido. Entretanto, se a avaliação é
inclusiva, diagnóstica e processual, de alguma maneira, ela é lúdica, pois afasta-se da ideia de
punição e medição, tornando-se parte da aprendizagem, proporcionando ao aluno ser
protagonista desse processo.
Diante de nossos objetivos específicos, foi possível não apenas conceituar ludicidade
e analisar sua presença em sala de aula, mas sobretudo, perceber como é preciso que essa
concepção de ludicidade seja mais conhecida e valorizada no meio acadêmico, o que, de certa
forma, fará com que essa valorização também aconteça nas escolas. Como já foi dito, a teoria
colabora de maneira decisiva na prática docente, por mais que o senso-comum teime em
afirmar que a teoria aprendida na academia não dialoga com a prática. Muito pelo contrário,
sabe-se que um bom arcabouço teórico se reflete em uma prática eficaz e geradora de saberes
significativos para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Ainda no que tange aos nossos objetivos específicos, a análise da Proposta Curricular
– CBC de Língua Portuguesa foi fundamental para que se confirmasse a tese de que, em
Minas Gerais, há um respaldo legal para que o lúdico e o saber sensível sejam vivenciados em
sala de aula, especificamente aqui, no caso das aulas de Literatura. Entretanto, diante da
valorização, em uma das escolas, do livro didático de maneira pouco lúdica e quase punitiva,
pareceu-nos que o CBC, nesses casos, não serve como referencial para a elaboração dos
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planejamentos das aulas de Literatura; enquanto na outra, sua presença pode ser notada,
através dos comentários dos alunos, no planejamento feito pelo professor.
O último objetivo apresentado foi o de discutir, através da fala dos alunos, se a
presença ou ausência de ludicidade influencia no modo como esses sujeitos relacionam-se
com o aprendizado de Literatura. Pelo que foi apresentado neste trabalho, creio que
cumprimos nosso objetivo de ―dar voz‖ a alguns alunos do Ensino Médio e ouvi-los com
interesse.
Ouvir os jovens dos terceiros anos das Escolas A e B foi, de certo modo, libertador.
Se a mídia (e por vezes também nós, professores) propagandeia que essa geração é de certa
forma alienada, talvez falte escutá-la mais atentamente. Silenciados pelo sistema que oprime a
livre expressão, essa juventude pode sim parecer indiferente ao que acontece ao seu redor,
entretanto, basta dar-lhe espaço e ouviremos reflexões, como ouvimos, em sua maioria,
críticas pertinentes. Se, de início, parecem tímidos, logo que o primeiro se atreve a falar
acontece uma reação em cadeia, típica da juventude: a coragem/vontade de se posicionar
contagia.
Aulas desinteressantes, professores pouco motivados, má utilização dos espaços,
falta de respeito às diferenças, desinteresse por parte de alguns alunos e ainda comentários
sobre boas práticas (inclusive com sugestões interessantes) permearam nosso contato com os
concluintes do Ensino Médio das escolas pesquisadas. Quanta coisa para refletir a partir da
fala deles... mas uma certeza: a ludicidade e o saber sensível colaboram na construção de
saberes significativos.
Ao ser indagada sobre o que ficou das aulas de Literatura no ensino médio, uma
aluna sintetiza: ―... Quase uma ‗Alice no País das Maravilhas‘. Porque é uma coisa que a
gente não sabia, que a gente não conhecia, e a gente acabou vivendo aquilo tudo ali e acordou
tendo as lembranças melhores possíveis‖ (A6/G3). A aluna afirma que vivia nas aulas de
Literatura uma experiência de fantasia, curiosidade, descoberta e encantamento, como aquelas
imaginadas por Lewis Carroll no seu livro. Além disso, reafirma que todas essas experiências
foram vivenciadas com inteireza e levadas para a vida ―real‖ como boas lembranças que não
serão esquecidas, pois tiveram significado. Sabemos que há diferentes sensações vivenciadas
em momentos lúdicos, sejam elas relacionadas ao prazer ou não. Na obra utilizada na analogia
feita pela aluna, a personagem Alice não vive apenas coisas boas em sua estadia naquele país
mágico, entretanto, certamente, aquelas experiências foram-lhe lúdicas e significativas. Diante
dessa conclusão, a aluna sente-se como a personagem em suas diferentes vivências. Não seria
assim uma aula de Literatura?
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Riobaldo, que até agora ouvia minhas conclusões em silêncio, fala:
escute meu coração, pegue no meu pulso. [...] avista meus cabelos brancos...
Viver – não é? – é muito perigoso. Porque ainda não se sabe. Porque
aprender-a-viver é que é o viver mesmo. O sertão me produz, depois me
engoliu, depois me cuspiu do quente da boca... (ROSA, 2006, p. 840).

Assim, eu saí da escola, voltei a ela e sou lançada novamente para ir em busca de
novas paragens. Se agora já possuo resposta para a minha questão inicial? Escute,
metaforicamente, meu coração: tenho uma resposta, não definitiva, mas que me impulsiona a
ir em busca desses novos lugares. Acredito que se a ludicidade e o saber sensível são
caminhos possíveis para a construção de um saber significativo nas aulas de Literatura e,
talvez, seja necessário que outros professores possam trilhá-los. Isso demanda uma série de
fatores, pois, como vimos, a vivência individual dos envolvidos, a formação do professor e o
suporte teórico a ele oferecido colaboram para que isso aconteça. Não há fórmulas mágicas,
nem receitas prontas para que a ludicidade e o saber sensível façam parte do cotidiano escolar
das escolas mineiras, mas sabemos que isso é possível e que a proposta curricular estadual,
através do CBC, oferece o suporte legal necessário e aponta direções.
Este trabalho não é, certamente, o fim desse processo, mas sim, uma parada
estratégica para tomar fôlego, alimentar-me de novos saberes e retomar a caminhada. Não há
dúvidas que valeu a pena e que foi lúdico: vivi intensamente esse tempo de pesquisa, análise
de dados e redação desse texto. Foi pleno, significativo e permeado por saberes sensíveis que
hoje me constituem.
O Menino, Mwanito e o Aluno da professora Maluquinha também se dão as mãos e
entram nessa roda conosco... fazem parte desse trabalho na busca da valorização do ser em
plenitude.
Continuemos, pois, nossas andanças por essas veredas em busca de uma educação
lúdica, amorosa e sensível, que valorize o ser em sua plenitude, pois como disse Riobaldo, nas
palavras de Guimarães Rosa: ―É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia‖.
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ANEXOS

PROPOSTA CURRICULAR – CBC / LÍNGUA PORTUGUESA: ENSINO MÉDIO
EIXO TEMÁTICO III
A LITERATURA BRASILEIRA E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAS

Conteúdo Básico Comum do Ensino Médio
Eixo Temático III
Competências:
Compreender e usar, produtiva e autonomamente, estratégias de interação com textos
literários.
Compreender o texto literário como lugar de manifestação de ideologias.
Posicionar-se, como pessoa e como cidadão, frente aos valores, às ideologias e às propostas
estéticas representadas em obras literárias.
Valorizar a leitura literária como forma de compreensão do mundo e de si mesmo.
Reconhecer e explicar efeitos de sentido de metalinguagem em textos literários.
Reconhecer e explicar relações intertextuais entre diferentes obras da literatura brasileira.
Estabelecer relações intertextuais entre textos literários e produções culturais de outras
áreas (cinema, televisão, rádio, jornal impresso, artes plásticas, música, etc.).
Caracterizar, a partir da leitura de textos literários, formas de representação do imaginário
brasileiro.
Localizar, numa linha de tempo, as tendências predominantes na poesia e na prosa de ficção
brasileira.
Valorizar manifestações literárias brasileiras como expressão da identidade e da cultura
nacional.
Ler, produtiva e autonomamente, obras e textos literários de autores brasileiros.
Produzir textos a partir da leitura crítica e criativa de textos literários.
Organizar ações coletivas de apresentação e discussão de textos literários lidos ou ouvidos.
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QUESTÕES NORTEADORAS PARA A MODERAÇÃO DO GRUPO FOCAL

1 - Na sua concepção, qual o significado da Literatura para a sua formação escolar?
2 - Qual o tratamento dado à Literatura em seu cotidiano em sala de aula?
3 - O que você entende por ludicidade?
4 - Você considera suas aulas de Literatura lúdicas? Por quê?
5 - Na sua concepção, deveria haver ligação entre o trabalho com a Literatura e a ludicidade?
Qual? Como?
6 - O que você relembra como significativo de suas aulas de Literatura?
7 - Você considera a afetividade importante para a sua aprendizagem?
8 - E na sua relação com o professor?
9 - Que características você considera mais significativas em um professor?
10 - Você gostava das aulas de Literatura? Por quê?
11 - Quais os recursos didáticos eram utilizados na aula de Literatura? Qual a sua opinião
sobre esse uso?
12 - Havia apresentação de trabalhos nas aulas de Literatura? Quais? Como?
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TERMO DE ESCLARECIMENTO
Você está sendo convidado a participar de um estudo sobre Ludicidade nas aulas de Literatura do
Ensino Médio em Escolas Públicas de Minas Gerais. Os avanços nesta área ocorrem através de
estudos como este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é investigar a
presença ou ausência da ludicidade nas aulas de Literatura do Ensino Médio em duas escolas
públicas de Minas Gerais e seu impacto na construção de saberes significativos para os alunos e
caso você participe, será necessário participar de um Grupo Focal.
Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu
consentimento a qualquer momento, sem prejuízo. Pela sua participação no estudo, você não receberá
qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias para a realização
da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do
estudo, pois você não será identificado.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO
Eu, abaixo-assinado, li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual
procedimento a que serei submetido. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a
qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não me afetará. Sei que meu nome não
será divulgado, que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.
Eu concordo em participar.
26 /11/2013

__________________________________________________________
Assinatura do voluntário ou seu responsável legal

_________________________________________
Documento de identidade

_______________________________
Eliza Cristina Vieira de Almeida
Pesquisadora responsável
Telefone de contato do pesquisador: (32) 9905 – 4775
Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o Comissão Ética em Pesquisa

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413.

