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Resumo

A presente pesquisa tem por objetivo compreender as possibilidades de
formação do leitor crítico, na perspectiva da interação entre a leitura da palavra
e a leitura do mundo, por meio de oficinas de leitura planejadas
colaborativamente com duas professoras e observadas pela pesquisadora no
trabalho em sala de aula junto a alunos do Ensino Médio de uma escola pública
da cidade de Lagoa Dourada/MG. O que se busca, portanto, é um diálogo
sobre como o ensino de leitura crítica pode oferecer ao jovem leitor a
oportunidade de, diante dos textos que lhe são apresentados, questionar,
argumentar, redimensionar o próprio texto ou criar outro, em vivências de
leituras que ampliem as possibilidades de formação do sujeito-aluno-leitor, o
qual encontra, na leitura da palavra, instrumento de sua inserção crítica no
mundo. Importante situar que esta pesquisa vem à cena não como denúncia da
não formação do leitor crítico em nossas escolas, muito menos como anúncio
de uma “ação salvacionista”. O que aqui se propõe é uma reflexão sobre a
prática do ensino da leitura na escola, com foco na formação do leitor crítico,
com a participação colaborativa de todos os sujeitos envolvidos no processo:
pesquisadora, professoras e alunos, por meio de oficinas pedagógicas que se
ancoram na perspectiva da leitura como prática social criticizadora da
realidade. É assim que, fundamentada em Mikhail Bakhtin e Paulo Freire, a
pesquisadora se debruça sobre conceitos como linguagem, diálogo,
comunicação, leitura, consciência e criticidade, tudo isso amalgamado em duas
filosofias primas para o homem no e com o mundo. É, portanto, uma pesquisa
qualitativa de abordagem bakhtiniano-freiriana e toda sua composição
metodológica situa-se em coerência com a perspectiva teórica assumida. Por
meio da proposição de oficinas de leitura crítica, a pesquisadora adentra o
“país do outro”, em um movimento de ação-reflexão que a ela possibilitou
integrar-se empaticamente ao contexto para melhor “ad-mirar” a realidade
pesquisada. Desse movimento, frutificaram-se duas categorias de análise: 1)
Da leitura do significante para a construção dos sentidos; e 2) Vozes
participantes e as ressonâncias das oficinas. A realidade vivenciada durante a
pesquisa mostrou que existe espaço na escola para uma prática de leitura
fundamentada em um novo paradigma que focalize a formação do indivíduo
livre, pensante e empoderado, criticamente inscrito em sua realidade por meio
de uma prática escolar mais compromissada com a vida, com o mundo real.
Palavras-chave: Leitura crítica. Formação humana. Oficinas de leitura.

Abstract
This research aims to understand the educational opportunities of the educating
critical reader, in the perspective of the interaction between the reading of the
word and reading the world by means of reading workshops planned
collaboratively with two teachers, and observed by the researcher at work in the
classroom with students of secondary public school in the city of Lagoa
Dourada / MG. What is sought, therefore, is a dialogue on how can the critical
reading education offer the young reader the opportunity, before the texts
submitted to him, to question, to argue, to resize the text itself or create another
by readings of experiences that expand the possibilities of forming the subjectstudent-reader who finds, in the word reading, instrument to put himself in a
critical position in the world. It is important to place that this research comes to
the scene not as a denunciation of the not educating critical reader in our
schools, much less as the announcement of a “saving action”. What is proposed
here is a reflection on the practice of reading instruction in the school, focusing
on the formation of the critical reader, with the collaborative participation of all
subjects involved in the process: researcher, teachers and students by means
of educational workshops that are anchored in the perspective of reading as a
social practice which criticizes reality. Based on Mikhail Bakhtin and Paulo
Freire, the researcher focuses on concepts such as language, dialogue,
communication, reading, consciousness and criticality, all amalgamated into two
prima philosophies for the man in and with the world. It is, therefore, a
qualitative research of Bakhtin-Freirean approach and all its methodological
composition lies in line with the theoretical perspective taken. Buy the
proposition of critical reading workshops, the researcher enters the “country of
the other” in an action-reflection movement that enabled her to integrate
empathically in the context for better “admire” the reality researched. From this
movement fruited two categories of analysis: 1) The reading of the signifier for
the construction of the senses; 2) Participants voices and the resonances of the
workshops. The reality experienced during the research showed that there is
room in the school for a practice of reading based on a new paradigm that
focuses on the formation of the free individual, thinking and empowered
critically inscribed in his reality by means of an educational practice more
committed to life, to the real world.
Keywords: Critical reading. Human formation. Reading workshops.
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Carta ao leitor
“Ler é reescrever o texto da obra
dentro do texto de nossas vidas”
Roland Barthes

Ser convidada para participar de um grupo de pesquisa foi para mim um
prazer imensurável, pois era algo que eu desejava desde a minha graduação.
Então, quando recebi o convite da professora Bruna Sola, no ano de 2011,
agarrei a oportunidade com todas as minhas forças. Foi no Grupo de Estudos
Críticos do Discurso Pedagógico (GECDIP), estudando a filosofia da linguagem
de Bakhtin e posteriormente a filosofia da educação libertadora de Paulo Freire,
que se despertou em mim o desejo de fazer pesquisa. Desejo esse que se
concretizou com meu ingresso no Mestrado em Educação em 2014.
Rememorando a minha formação e o meu caminhar como professora de
línguas portuguesa e inglesa, instigou-me a possibilidade de estudar a
formação do leitor crítico. Assim, invertendo as palavras da epígrafe usada
para iniciar este texto, trago para dentro dele um pouco do texto de minha vida,
minha experiência como leitora e minha experiência vivida como professora.
Trago minha história, porque, ao debruçar-me sobre este trabalho, pude
refletir sobre minha formação de leitora, bem como formadora de leitores e a
importância que a leitura tem para a constituição de sujeitos críticos e
transformadores de suas realidades. Como leitora, trago o meu gosto de lidar
com as palavras, o que elas me dizem e o que elas me permitem dizer sobre
as coisas, os sujeitos, a vida, o mundo. Como professora, gosto de ir além do
código, gosto de ter as palavras como instrumentos; instrumentos de pensar.
Pensar que pode criar, recriar, quem sabe até mudar o que está posto, de que
a escola não forma leitores críticos.
Nos últimos anos, têm se expandido na cena acadêmica estudos e
pesquisas que apontam a crise no ensino da leitura como fator de impedimento
da formação do leitor crítico. É como se no meio do caminho houvesse uma
pedra, uma grande pedra. Lá está ela, metade enfiada na terra, metade fora
dela. Enterrada, firme em seu propósito de atrapalhar e incomodar. Então,
questiono-me: mas que pedra é essa, assim tão grande, que não permite a
fruição da leitura, que impede a formação do sujeito, sujeito-leitor, autônomo,
ativo, responsável, inserido no mundo? Afinal, o que está acontecendo com o
12

ensino da leitura, mais especificamente da leitura-crítica? Por que os teóricos
falam tanto em crise do ensino da leitura?
Algumas dessas análises questionam a forma de se trabalhar a leitura
retirando dos livros, em sua maioria literários, fragmentos de textos e
deslocando-os para os livros didáticos com objetivos de se estudar gramática,
ou de se estudar as características de uma escola literária e as especificidades
dos diferentes gêneros textuais, ou, simplesmente, o preenchimento da famosa
ficha de leitura.
Para Barreto (1994, p. 29), é uma leitura que tende a ser feita em
condições que inviabilizam o diálogo, sendo os textos didáticos usados
como pretexto para a abordagem gramatical, perguntas literais a
serem respondidas por escrito, respostas que podem ser simples
transcrições de frases contidas no texto etc. Leitura parafrástica,
retorno constante ao dizer sedimentado, simples repetidora dos
sentidos legitimados.

De acordo com Kleiman (2007), a leitura em sala de aula é uma
atividade árida e tortuosa, pois não se trata de desenvolver o gosto pela leitura;
muito pelo contrário. Para a maioria das pessoas, ler é uma tarefa árdua,
implica atividades maçantes desde as séries iniciais, como procurar palavras
que iniciam com a letra M, ou mesmo já no Ensino Médio com o famoso
preenchimento da ficha de leitura com perguntas óbvias sobre o texto. Ou,
então, o uso da técnica “passo de ganso” apresentada por Silva (1995, p. 11):
Passo de ganso: 1 abrir o livro e 2 ler a lição. Passo de ganso: 1
responder a questões e 2 repassar a gramática. Passo de ganso: 1
redigir trinta linhas e 2 entregar ao professor. Passo de ganso: repetir
exatamente ou redundantemente esse movimento nas aulas
subsequentes.

Ao se referir ao “passo de ganso” no ensino da leitura, o objetivo é
apresentar uma forma de trabalho baseada em técnicas de como ler. É como
se o professor se utilizasse de um manual específico, que tem a capacidade de
levar o aluno à leitura1. Assim, não só não se desenvolve o gosto pela leitura
como se instala a total falta de interesse por ela. São apenas atividades
mecânicas, que, como no dizer de Kleiman (1989, p. 35), “pouco tem a ver com
1

Igual a esses manuais de instrução, de como alcançar o sucesso, tão propalados hoje em dia,
que bem poderiam ser intitulados “Os dez passos para se tornar um leitor eficiente”.
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significado e sentido”. Tem-se, então, uma leitura desmotivada, irrelevante e
que não conduz à aprendizagem.
Algo em torno do que Fernando Pessoa (1991) nos faz ver em forma de
poesia:
Ai que prazer
Não cumprir um dever,
Ter um livro pra ler
E não o fazer!
Ler é maçada.
Estudar é nada
O sol doira
Sem literatura
O rio corre, bem ou mal
Sem edição original.
E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,
Como tem tempo não tem pressa...
Livros são papéis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.
[...]
Fernando Pessoa, 1935

Sem dúvida alguma, é surpreendente ler um poema como esse, escrito,
nada mais nada menos, por Pessoa, grande poeta lusitano, tão admirado no
mundo todo. É como se Fernando Pessoa tomasse para si o papel de defensor
dos jovens alunos que se encontram presos em suas carteiras, impossibilitados
de se rebelarem dessas tarefas que tanto desencantam o exercício da leitura.
Se ele, poeta, escritor, fala de sua preguiça em ler, imagina nossos alunos!
Para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura,
é necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto
que tem em mãos, tanto de forma autônoma como contando com a
ajuda de outros mais experientes que atuam como suporte e recurso.
De outro modo, o que poderia ser um desafio interessante pode se
transformar em um sério ônus e provocar o desânimo, o abandono, a
desmotivação (SOLÉ, 1998, p. 42).

Além dessas pesquisas, dos estudos teóricos, ainda temos alguns
instrumentos de avaliação, nacionais e internacionais, que apontam despreparo
de nossos alunos quanto às competências leitoras. Diversas propostas
avaliativas em larga escala têm demonstrado baixo nível de aprendizagem dos
alunos em relação à compreensão leitora. De acordo com os resultados da
14

avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica, em 2012, muitos
alunos do Ensino Fundamental, 45,95% do 5° ano e 73,04% do 9°, encontramse

abaixo

do

nível

considerado

ideal,

acarretando

dificuldades

de

aprendizagem que são ampliadas de uma série para outra (BRIDON; NEITZEL,
2014, p. 438). Ou seja, se os problemas de compreensão leitora apresentados
por esses alunos não forem sanados, se eles não forem capazes de adquirir
novas competências, maiores problemas virão nos anos seguintes.
Esses resultados das avaliações do SAEB mostram que a maioria dos
alunos brasileiros avaliados é capaz de lidar com informações explícitas ou,
ainda, implícitas em um texto; podem fazer conexões nos limites do texto ou
com seu conhecimento de mundo; têm a competência de reconhecer a
finalidade de um texto e seu tema; e podem estabelecer relações entre os
elementos do texto. Entretanto, dentro dos critérios de avaliação do SAEB,
muitos desses jovens só são capazes de usar tais competências apenas em
textos simples.
De acordo com o Relatório Nacional do PISA, no ano de 2000, o Brasil
atingiu 396,03 pontos, numa escala de 300 a 600. Este resultado coloca o
Brasil no nível de proficiência em leitura 1, o mais baixo, no qual, segundo o
Relatório Nacional do PISA (2000), o aluno apenas localiza uma ou mais partes
independentes

da

informação

quando

explicitamente

apresentada.

Tipicamente, em textos assim, há pouca ou nenhuma informação competindo
com a informação requerida. O leitor é explicitamente direcionado a considerar
os fatores relevantes na questão e no texto. Em relação à interpretação, o leitor
apenas reconhece o tema principal ou o propósito do autor em texto sobre
tópico familiar.
No ano de 2009, os brasileiros alcançaram 412 pontos em Leitura. Esse
resultado colocou o Brasil na 53ª colocação dentre os 65 países participantes
da avaliação nesse ano.
Ainda de acordo com o Relatório Nacional do PISA 2000 (p. 20),
letramento em leitura “é a compreensão, o uso e a reflexão sobre textos
escritos para alcançar objetivos pessoais, desenvolver o conhecimento e
potencial individuais e participar plenamente na vida em sociedade”. Tendo
como base essa concepção sobre letramento e com base nos resultados da
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avaliação do ano de 2000 e 2009, pode-se dizer que os alunos brasileiros
estão sendo apenas alfabetizados.
Considerando o que os teóricos dizem e os resultados dos exames de
avaliação SAEB e PISA, podemos dizer que vimos, em um longo processo de
distanciamento do sujeito, as possibilidades de fazer uso da leitura como
instrumento de inserção ativa no mundo em que vive, deixando de ser mero
espectador do que acontece à sua volta e à sua revelia.
Adotando, então, uma perspectiva oposta a estas análises, este estudo
vem à cena não para denunciar a não formação do leitor crítico, muito menos
para propor uma ação de salvação. Este trabalho se propõe a fazer uma
reflexão sobre a prática do ensino da leitura, com foco na formação do leitor
crítico, com a participação colaborativa de todos os sujeitos envolvidos no
processo: pesquisadora, professoras e alunos, por meio de oficinas de leitura.
Assim sendo, meu objeto de estudo é, por meio do planejamento
colaborativo e da observação de oficinas de leitura, compreender as
possibilidades de formação do leitor crítico, na perspectiva da interação
entre a leitura da palavra e a leitura do mundo. São sujeitos da pesquisa
alunos do Ensino Médio de uma escola pública em Lagoa Dourada, Minas
Gerais.
Com isso, espero compreender como uma proposta de ensino de leitura
crítica pode oferecer ao jovem leitor a oportunidade de, diante dos textos que
lhe são apresentados, questionar, argumentar sobre o texto, redimensionandoo ou criando um novo texto, rompendo com a prática da leitura superficial ou,
como afirma Barreto (1994, p. 30), “rompendo com a repetição do já-dito, pois
uma leitura atenta e profunda faz o homem dono de si mesmo”.
Assim sendo, inicio esta reflexão inspirada pelas ideias de Paulo Freire e
de Mikhail Bakhtin em relação ao diálogo, à linguagem, à leitura, à
comunicação, à consciência, à criticidade, tudo isso amalgamado pela força da
palavra, que jamais é neutra, e pela importância de se trabalhar a leitura em
sala de aula como condição essencial para a formação do sujeito crítico e
autônomo. Embora com diferentes objetivos e atuando em áreas distintas,
ambos os autores se interessaram por questões relacionadas à linguagem e
buscaram a compreensão do ser humano, esboçando uma filosofia prima para
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o estar no/com o mundo, tendo sempre a leitura da palavra como elemento de
conscientização humana.
Em seguida, aponto alguns conceitos que embasam essa concepção de
leitura-crítica como forma de promover transformações sociais e existenciais,
tendo como suporte os seguintes autores: Celso Ferrarezi Jr., Jean
Foucambert, João Wanderley Geraldi, Angela Kleiman, Marisa Lajolo, Maria
Helena Martins, Haquira Osakabe, Ezequiel Theodoro da Silva, Magda Soares
e Eni Orlandi, entre outros. Faço, também, uma reflexão sobre o que os
teóricos dizem sobre a crise no ensino da leitura e os obstáculos que
encontramos no caminho que impedem que se efetue um trabalho efetivo de
formação do leitor-crítico. Ainda, neste cenário, apresento as ideias de Aguiar,
Araújo, Berthoff, Brandão, Chartier, Fiori, Konder, Zitkosk e Silva, dentre outros,
sobre o processo de formação do leitor do crítico.
Seguindo viagem, apresento o caminho percorrido. A chegada ao país
do outro. Nem invasão, nem ocupação, mas um “achegamento”. Fui chegando
devagar, com respeito, a fim de conhecer os alunos, ouvir suas vozes,
conhecer seus conhecimentos, ler seus textos. Fui ao encontro deles para ouvir
suas palavras e os sentidos que delas brotam. Fui ao país deles para de lá
construir o meu texto, que é esta pesquisa.
De volta a casa, entrelaço as vozes dos alunos e professoras em uma
tentativa de ressignificar os sentidos por eles construídos a partir dos textos
trabalhados nas oficinas e das próprias oficinas em si. Busco estabelecer
pontos de contato com as abordagens teóricas apresentadas nesta pesquisa
em um entrelaçamento de palavras e sentidos para encontrar as marcas da
enunciação de cada sujeito desta pesquisa e as ressonâncias dessas marcas
no ensino da leitura.
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1 Entre Bakhtin e Paulo Freire, um oceano de palavras
Atravessa-nos um rio de palavras.
Com elas eu me deito, me levanto,
E faltam-me palavras para contar...
Egito Gonçalves

Trago neste capítulo os dois autores que tomo como referencial teórico:
Paulo Freire e Mikhail Bakhtin. Ambos, em suas respectivas filosofias, se
preocuparam com a palavra. Com a palavra do sujeito. Aquela que o torna um
sujeito inserido no mundo em que vive. Aquela que o humaniza e o faz
transformador da realidade. É nesse sentido que se faz primordial o ensino da
leitura crítica como uma disciplina intelectual e para constituir-se como um
instrumento para o que Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica
(FREIRE, 2003b, p. 21) sem a qual inviabilizamos a nossa prática como
professores.
Em suas obras, Freire, incansavelmente, aponta a importância do ato
de ler não como uma repetição mecânica de palavras e frases, mas como uma
ação que implica sempre a percepção crítica, interpretação e “re-escrita” do
lido. Dito de outra forma, o conhecimento verdadeiro só virá pela apreensão da
leitura crítica. Leitura que fará com que o indivíduo se posicione politicamente
diante da sua realidade, se reconheça e se constitua como sujeito no mundo;
portanto, responsável pela construção desse mundo. Como afirma Freire
(2003, p. 23), do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza
política do processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político.
Dessa forma, pode-se dizer que o texto, ao ser lido, não deve ser tomado como
um pretexto para estudos linguísticos apenas. Ao ler um texto, devemos
analisar o contexto, uma vez que “linguagem e realidade se prendem
dinamicamente” (FREIRE, 2003b, p. 11). E é exatamente aí que Freire e
Bakhtin se encontram. Assim como Freire, Bakhtin também coloca a palavra
integrada à existência humana. A palavra é matéria-prima para que a
linguagem se realize e “linguagem é atividade, é consciência prática e
plenamente dimensionada no social” (FIORIN apud MOURA, 2012, p. 137). E é
considerando essa dimensão social que a leitura deveria ser trabalhada.
Para os autores, ao estudarmos um texto estamos estudando a própria
realidade da língua e, por isso, não podemos nos ater somente à estrutura da
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língua. Para ambos, obviamente, a estrutura da língua não deverá ser posta de
lado, mas devemos buscar, primordialmente, os sentidos de mundo que nela
estão refletidos e que por ela são refratados. Nessa perspectiva, o ensino da
leitura crítica é, sem dúvida, desafiador tanto para o educador quanto para o
educando, mas é ela, a leitura crítica, que nos faz pensar certo e entender os
sentidos que estão no avesso do texto.
Daí, a importância de se analisarem, neste trabalho, as ideias de Paulo
Freire e de Mikhail Bakhtin em relação à linguagem, à leitura, à comunicação e,
por conseguinte, à formação do leitor crítico. A intenção é tentar mostrar que,
mesmo atuando em campos diferentes, e estando distantes um do outro no
tempo e no espaço, ambos se interessaram por questões relacionadas à
antropologia, à linguística, à filosofia e à literatura. “Através da leitura, embora
com distintos objetivos e áreas de atuação, buscaram a compreensão do ser
humano, esboçando uma filosofia prima para o estar no/com o mundo”
(MOURA, 2012, p. 135).
Nos escritos de Bakhtin e Paulo Freire, encontramos conceitos que
evidenciam a interface entre suas proposições filosóficas, tais como linguagem
texto, palavra, consciência, diálogo e criticidade, que, colocados em uma
perspectiva dialética, compõem a arquitetônica “que une e integra o material, a
forma e o conteúdo” (GEGe, 2009, p. 15) e o sentido desta pesquisa.

1.1 Linguagem sem fronteiras
As fronteiras da minha linguagem
são as fronteiras do meu universo.
Ludwig Wittgenstein

Para Bakhtin e Freire, a realidade da língua está na interação verbal,
no processo dialógico e nas interações discursivas feitas entre o eu e o outro,
que possibilitam que as enunciações se concretizem pela compreensão da
ação interlocutiva entre os indivíduos.
Dentro da concepção de que a leitura do mundo alimenta a leitura da
palavra, e vice-versa, está a linguagem como esteio da teoria freiriana. É pela
linguagem que o homem se constitui nas relações sociais apropriando-se da
história, da cultura e de toda a produção humana. Nas palavras de Freire, é
uma linguagem existencial, em que o ser humano traduz a sua existência pela
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palavra (MOURA, 2012, p. 137). Esse postulado freiriano vai ao encontro do
conceito de linguagem de Bakhtin, que afirma ser a linguagem uma atividade
vinculada à dimensão da vida, sendo, por isso, concreta; e sendo concreta,
carrega expressividade; ou seja, ela carrega a atitude valorativa dos sujeitos
em relação ao seu objeto discursivo (GEGe, 2009, p. 66).
Linguagem como constituidora do mundo e do próprio homem, em
relação com outro homem. Para compreender essa difícil relação do
homem com o mundo, era preciso entender a relação da linguagem
com a vida (GEGe, 2010, p. 45).

Bakhtin destaca que, para entender a relação da linguagem com a vida,
é preciso entender a relação da linguagem com a realidade concreta, o
contexto em que os signos são formados, pois é nessa relação que os sujeitos
vivenciam a sua história e constroem a sua identidade. O autor também
enfatiza a necessidade de estudar e entender o sistema socioideológico no
qual a história de uma sociedade se constitui, pois é nesse sistema que
encontraremos a palavra; ou seja, o signo ideológico, materializado como
ciência, cultura, religião e educação. Assim, como afirma Fiorin (apud MOURA,
2012, p. 137), para Bakhtin, “linguagem é atividade, é consciência prática
plenamente dimensionada no social”. Dessa forma, a palavra penetra
literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de
colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana,
nas relações de caráter político etc. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 41).
Assim, segundo as teorias bakhtiniana e freiriana, a leitura também é
interação verbal, por isso não se manifesta por meio de uma análise isolada da
oração, nem por aquilo que Freire chamou de “gramaticoide”, que seria o
ensino da gramática sem a devida contextualização, apresentada por aquele
professor que insiste em ensinar a nomenclatura gramatical ou a análise
sintática sem a devida reflexão em torno da linguagem e seu uso.
Quando se analisa uma oração isolada, destacada do contexto, os
vestígios do direcionamento e da influência da resposta antecipável,
as ressonâncias dialógicas sobre os enunciados antecedentes dos
outros, os vestígios enfraquecidos da alternância dos sujeitos do
discurso, que sulcaram de dentro o enunciado, perdem-se, obliteramse, porque tudo isso é estranho à natureza da oração como unidade
da língua. Todos esses fenômenos estão ligados ao todo do
enunciado, e onde esse todo desaparece do campo de visão do
analisador deixam de existir para ele (BAKHTIN, 2010, p. 306).
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Dessa forma, não se deve apresentar para o aluno uma leitura
parnasiana, a arte pela arte, ou que se centre no sentido único das palavras,
mas sim uma leitura que abra espaço para o questionamento, o debate, que dê
oportunidade ao leitor de, a partir do que foi lido, criar e recriar o seu próprio
texto. Ao trabalhar com a leitura crítica, o professor se torna um verdadeiro
educador, pois a partir da sua leitura de mundo distancia-se e aproxima-se
criticamente da realidade, oportunizando a seus alunos de, assim, fazerem o
mesmo, dando a eles condições de compreensão e transformação de sua
sociedade. É o que Gramsci chama “empoderamento” e Freire chama de
consciência transitivo-crítica, que seria o domínio de habilidades específicas e
de formas particulares de conhecimento [...] precondição da emancipação
social e cultural (GIROUX apud FREIRE, 2013, p. 34).

1.2 Com a palavra, o texto
Ninguém começa lendo a
palavra porque antes da palavra
o que a gente tem para ler é o
mundo e a gente lê o mundo na
medida em que a gente o
compreende e o interpreta. E
assim foi que os homens
fizeram, milênios depois de ler o
mundo inventaram a linguagem e
milênios depois inventaram a
escrita.
Paulo Freire

As obras de Paulo Freire trazem, em sua maioria, uma marca, uma
preocupação constante, que é o foco sobre a necessidade de se trabalhar
leitura em sala de aula de forma a desenvolver a criticidade do aluno sobre
aquilo que é lido. Quando elabora sua teoria, Freire deixa claro que a educação
deve ser “suleada”

2

por um discurso que enfatize a comunicação, e não

comunicados. Deve ser uma educação pautada na humanização do homem, e
o desenvolvimento da criticidade não deve faltar, pois é ela que permite ao
2

SULEAR: É a influência exercida pelo Hemisfério Sul. Hoje, há predominância dos países do
Norte sobre os do Sul, impondo a estes sua política tanto social como econômica. O que se
propõe é que haja igualdade nas relações entre os polos, numa relação de interdependência
saudável entre ambos: que o Sul possa “sulear” o Norte, assim como este o vem “norteando”
(VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 180).
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homem fazer sua inserção plena na realidade, conhecer seu papel na
sociedade da qual faz parte, tomar consciência de sua realidade, agir sobre ela
e, se possível, transformá-la, deixando, assim, de ser um espectador do mundo
para ser um ator no mundo.
Por isto, inserção crítica e ação já são a mesma coisa. Por isto
também é que o mero reconhecimento de uma realidade que não
leve a esta inserção crítica (ação já) não conduz a nenhuma
transformação da realidade objetiva, precisamente porque não é o
reconhecimento verdadeiro (FREIRE, 2013a, p. 53).

A inserção crítica de Freire nos remete ao nascimento social sobre o
qual nos fala Bakhtin. Não basta ao homem apenas o nascimento biológico,
pois o seu nascimento de fato ocorre quando, pela tomada de consciência da
realidade, da sua condição social, ele se insere na história, tornando-se real,
passando realmente a existir. E passando a existir, cria e produz cultura,
porque “a essência humana não é o abstrato inerente ao indivíduo único. É o
conjunto das relações sociais em sua efetividade” (GEGe, 2010, p. 56).
Por isso, Freire considera a leitura como a base para formação do sujeito, mas
não de um sujeito qualquer, e sim de um sujeito crítico, uma vez que a leitura
promove a libertação do pensamento e sabemos que quem realmente lê sabe
mais e pode mais. Daí que advém o importante papel da alfabetização e
também da linguagem nas relações sociais e na formação da consciência
social do homem. “Inicialmente me parece interessante reafirmar que sempre vi
a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por
isso mesmo como um ato criador” (FREIRE, 2003b, p. 19).
A leitura reflexiva é um bom caminho para entender a realidade. Ler
mecanicamente, apenas decodificando as letras e as palavras, não nos
possibilita compreender as principais ideias do texto. Não nos permite ir além
do texto. Assim, como afirmou Freire (2003b, p. 11), linguagem e realidade se
prendem dinamicamente e por isso “a compreensão do texto a ser alcançada
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o
contexto”.
Texto e contexto são conceitos que ocupam lugar de destaque nas
escrituras freirianas. Para o autor, o conhecimento se constitui nas relações
homem-mundo,

relações

de

transformação,

e

se

aperfeiçoa

na
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problematização crítica dessas relações (FREIRE apud FALKEMBACH, 2010,
p. 395-396). Se pretendemos ensinar os alunos a fazerem uma leitura crítica
sobre aquilo que leem, é preciso trabalhar texto e contexto, visto que todo
texto, verbal ou escrito, é um evento social e comunicativo. O sentido do texto
não está apenas no texto, mas no contexto em que ele foi criado, bem como no
contexto em que ele é lido. Tanto no primeiro momento, da escrita, quanto no
segundo, da leitura, o sentido dado ao texto sofre influências das situações que
os

sujeitos,

escritores

e

leitores,

vivenciaram

anteriormente

e

que

armazenaram em suas memórias, formando, assim, suas leituras de mundo.
Freire nos diz que para refletirmos sobre um texto não podemos isolá-lo
do contexto; ao contrário, temos que relacioná-lo com outros textos, com
nossos saberes, nossos pensares, com nossas memórias, com nossos
conhecimentos. Vamos ao texto, com olhos abertos, carregados de uma
curiosidade epistemológica. Um antídoto das certezas, que nos impulsiona, que
nos movimenta, e esse movimento só acontece por meio de uma educação
que valorize a reflexão, que forme um ser crítico, questionador e transformador
de sua própria realidade (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 62).
O conceito de texto que nos é apresentado por Paulo Freire nos leva ao
conceito de texto exposto por Bakhtin. Em “O problema do texto na linguística,
na filologia e em outras ciências humanas”, Bakhtin (2010) nos diz que o texto,
verbal, escrito ou em qualquer outra forma semiótica, é o dado primário, a
realidade do pensamento e das vivências. O texto também é o material
essencial do qual partem as pesquisas das Ciências Humanas: “onde não há
texto não há objeto de pesquisa e pensamento” (BAKHTIN, 2010, p. 307).
Como para Paulo Freire, também para Bakhtin (2010), o acontecimento
da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se desenvolve na
fronteira de duas consciências, de dois sujeitos. Sujeitos esses que Bakhtin
denomina como textológicos, produtores de textos. O primeiro, o autor, ou
inventor, ou experimentador é o que cria e abastece o texto tendo como base
sua experiência de vida, o seu conhecimento advindo de outros textos, de
diálogos com outras pessoas, e o segundo que reproduz, comenta, avalia e
objeta, recria e cria outro texto usando, também, como ferramentas, o seu
conhecimento e sua experiência de vida.
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O discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma
discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa,
refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura
apoio etc. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 123).

Dessa forma, a leitura crítica é geradora de significados, em que, ao ler,
o leitor cria seu próprio texto com base no que foi lido, refletindo ou refratando
a ideia apresentada pelo autor do texto. Isso faz com que essa leitura seja
diferenciada da decodificação de sinais, da reprodução mecânica de
informações que por muito tempo foi considerada como interpretação textual,
virando prática habitual nas aulas de língua portuguesa o estudo de textos
fragmentados, para servir de resposta aos questionamentos feitos a respeito do
que estava escrito (KUENZER apud FAIS; BRITO, 2010, p. 12).

1.3 Antes e depois da palavra, o mundo
A palavra que eu digo sai do mundo que
estou lendo, mas a palavra que sai do
mundo que eu estou lendo vai além dele [...].
Se for capaz de escrever minha palavra
estarei, de certa forma, transformando o mundo.
O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro
e fora de mim. Implica na relação que eu tenho
com esse mundo.
Paulo Freire

Na perspectiva de Paulo Freire (2003b), a importância do ato de ler está no

fato de que as palavras, “grávidas de mundo”, nos ajudam a fazer a leitura de
mundo, permitindo-nos “escrevê-lo ou reescrevê-lo” de acordo com o sentido
construído sempre por meio da percepção crítica, interpretação e “re-escrita”
do lido. “A importância do ato de ler está na compreensão crítica do que se lê,
que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou linguagem
escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE,
2003b, p. 11).
“A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FREIRE,
2003b, p. 11). Sobre essa assertiva, Freire organizou sua proposta para o
ensino e a aprendizagem da leitura. Essa dinâmica entre ambas é estabelecida
pela palavra, material pelo qual a linguagem se realiza. Não a palavra oca,
24

classificada por ele como verbalismo, palavreria, mas a que porta notícias da
vida real.
Paulo Freire, com seu jeito peculiar de escrever, nos faz um relato de
como a importância do ato de ler se constituiu ao longo de sua vida. Freire nos
conta que fez uma “arqueologia” – memória de passado – de sua compreensão
crítica do complexo ato de ler. Daí, ele buscar na memória os momentos que o
marcaram e que o fizeram perceber tal importância não só em sua vida, bem
como na vida de outros.
Primeiro, Freire nos relata, quando ainda criança, de que forma iniciou a
leitura da “palavramundo”. O mundo no qual se movia. A casa onde nasceu em
Recife. As árvores que rodeavam a casa. As sombras das árvores. Os
pássaros que ali moravam. O canto dos pássaros. O vento nos galhos das
árvores. A chuva que brincava de geografia formando rios e lagos no chão de
terra do quintal. Os animais da casa. Os gatos manhosos, o cão rabugento.
Esse era o texto que Paulo já lia ainda criança. Essas eram as palavras que ele
conhecia e com as quais lia o mundo. Essa era a leitura de seu mundo. E foi
assim que ele foi introduzido à leitura da palavra. Quando foi para a escola da
professora Eunice, a decifração da palavra fluía naturalmente a partir da
“leitura” de seu mundo particular. Na escola, “a leitura da palavra, da frase, da
sentença, jamais significou uma ruptura com a ‘leitura’ do mundo”. A leitura da
palavra foi a leitura da palavramundo (FREIRE, 2003b, p. 15).
Como se deu com Paulo Freire, a leitura de mundo se dá com qualquer
outra criança antes de chegar à escola. Bem antes de aprendermos as letras,
aprendemos a falar e a usar a linguagem por meio de nossas famílias por
intermédio do contexto em que vivemos.
É como viver em São João del-Rei e aprender, ainda na tenra infância, a
ler que as chuvas de março, principalmente a do dia 19 de março, mais
conhecida como a “enchente das goiabas”, indicam o início do fim do verão. É
ver, ler e compreender que a florada dos ipês amarelos no finalzinho de agosto,
comecinho de setembro, indica que, depois de um inverno com frio cortante, o
clima vai começar a esquentar. É conhecer o caminho que nos leva às
cachoeiras. É olhar para o céu e saber de que lado vem a chuva. É ouvir os
sinos e, conforme o toque, saber que um homem morreu e, se o toque for
outro, então uma mulher morreu ou que a procissão vai sair, ou ainda
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chamamento aos fiéis para a novena que vai começar. É ir ao “Kibom” e não
tomar sorvete, mas sim um café com pão de queijo no Claudionor, ou ainda
sentar na Ponte da Cadeia para um bate-papo com quem quer que ali se sente
ao seu lado. É conhecer as lendas do Segredo, é saber quem é o Tchá-Tchá, o
Tripa, a D. Santinha, o Tidinho, o Delegado e tantos outros sem sequer saber
seus verdadeiros nomes. É ler o mundo, para ler a palavra, para reler o mundo,
para reler a palavra, e novamente ler o mundo, e assim ininterruptamente.
Ler pelo não, quem dera!
Em cada ausência, sentir o cheiro forte
do corpo que se foi,
a coisa que se espera.
Ler pelo não, além da letra,
ver, em cada rima vera, a prima pedra,
onde a forma perdida
procura seus etcéteras.
Desler, tresler, contraler,
enlear-se nos ritmos da matéria,
no fora, ver o dentro e, no dentro, o fora,
navegar em direção às Índias
e descobrir a América.
Leminski

Para Freire, o professor deve estar ciente desse movimento, deve saber
que, quando o aluno chega para conhecer a palavra, ele já traz seus
conhecimentos de mundo e que é primeiramente pela leitura do mundo, que
ele já tem, que ele lê e compreende a palavra e a devolve para o mundo
reescrevendo-a do seu jeito. Portanto, cabe à escola a tarefa de oportunizar
aos estudantes situações de ensino-aprendizagem que contextualizem os
conhecimentos que os mesmos já trazem quando chegam à escola e os que
vão adquirindo nas aulas sem que haja ruptura. Segundo o autor, isso é “partir
do saber”.
Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de um ponto a
outro e não ficar, permanecer. Jamais disse, como às vezes sugerem
ou dizem que eu disse, que deveríamos girar embevecidos em torno
do saber dos educandos, como a mariposa em volta da luz. Partir do
‘saber de experiência feito’ para superá-lo não é ficar nele (FREIRE,
1992, p. 37).

Dessa maneira, podemos dizer que cabe ao professor trabalhar a leitura,
a escrita e a oralidade, de forma a tornar o aluno um sujeito crítico e reflexivo,
pois é por meio dessas habilidades que ele conseguirá posicionar-se diante
das diferentes situações que sejam a eles suscitadas, sejam elas cotidianas ou
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não, na perspectiva de incrementar cada vez mais sua autonomia diante da
vida.
Como educador, preciso ir ‘lendo’ cada vez melhor a leitura do mundo
que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto
imediato e do maior de que este é parte [...] não posso de maneira
alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos
populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua
explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua própria
presença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou
escondido no que chamo de ‘leitura do mundo’ que precede a leitura
da palavra (FREIRE, 1996, p. 32).

Para que ocorra uma aprendizagem significativa, os professores devem
ser incentivados a fazer com que os alunos entendam que a leitura é uma
importante ferramenta, uma vez que proporciona o aperfeiçoamento e o
desenvolvimento da sociedade. Mas, para que essa situação de fato ocorra em
toda sua inteireza, o leitor precisa estar consciente do seu papel como agente,
alguém que poderá transformar o mundo onde vive. Nesse processo, o
trabalho do professor é imprescindível, já que partirá dele grande incentivo para
tornar o indivíduo um leitor crítico, potencializando essa capacidade em seus
alunos.
O ato de ler não pode ser considerado como um aprendizado qualquer,
mas como uma conquista de autonomia, permitindo a ampliação dos
conhecimentos do leitor, para que ele possa compreender melhor o seu
universo e a sua realidade.
Saber ler e escrever, já entre os gregos e romanos, significava
possuir as bases de uma educação adequada para a vida, educação
essa que visava não só ao desenvolvimento das capacidades
intelectuais e espirituais, como das aptidões físicas, possibilitando ao
cidadão integrar-se efetivamente à sociedade, no caso à classe dos
senhores, dos homens livres (MARTINS, 1982, p. 22).

Dessa forma, somos levados a reavaliar a prática pedagógica e nosso
entendimento sobre a função da leitura em nossa realidade, visando a melhorar
o ensino e a aprendizagem dessa atividade e transformando o indivíduo leitor
dentro do próprio mundo em que está inserido.
A leitura crítica dá ao leitor a possibilidade de se aproximar da
experiência de viver, uma vez que todos os dias os indivíduos se deparam com
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situações novas e variadas, que exigem um comportamento pautado nos
valores e vivências adquiridas ao longo da história de cada um.
Em Pedagogia da Esperança (1992), Freire afirma que ler não é passear
pelas palavras pachorrentamente. O leitor precisa mergulhar no universo do
texto para poder compreender seu verdadeiro significado.
Ler um texto é algo mais sério, mais demandante. Ler um texto não é
‘passear’ licenciosamente, pachorrentamente, sobre as palavras. É
apreender como se dão as relações entre as palavras na composição
do discurso. É tarefa do sujeito crítico, humilde, determinado. Ler,
enquanto estudo, é um processo difícil, até penoso, às vezes, mas
sempre prazeroso também. Implica que o(a) leitor(a) se adentre na
intimidade do texto para apreender sua mais profunda significação
(FREIRE, 1992, p. 40).
Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando,
o escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico do
conhecimento. É buscar as relações entre o conteúdo em estudo e
outras dimensões afins do conhecimento (FREIRE, 1981, p. 9).

Por tudo isso, Freire afirma que é esse tipo de ensino da leitura que
permite ao sujeito “ad-mirar” o mundo, que, para ele, é ir além do olhar, é pôr a
descoberto a realidade pela objetivação e apreensão da realidade como um
todo, para então dissecar essa mesma realidade e posteriormente reconstruir
esse todo para ser capaz de criticar e, consequentemente, de transformar. Ter
uma compreensão aguçada de sua condição social no momento histórico em
que vive. É essa leitura crítica da realidade, associada a certas práticas
políticas, que dá ao sujeito a possibilidade de agir contra a hegemonia que o
sistema impõe.
Implica ad-mirá-la [a realidade] em sua totalidade: Vê-la de ‘dentro’ e,
desse ‘interior’, separá-la em suas partes e voltar a ad-mirá-la,
ganhando assim uma visão mais crítica e profunda da sua situação
na realidade que não condiciona (FREIRE, 2014, p. 80).

Considerando as afirmações de Freire sobre a importância do ato de ler,
podemos dizer que esse é um processo imprescindível para o desenvolvimento
de uma prática social libertadora e transformadora, já que a de leitura
possibilita a formação efetiva do cidadão, uma vez que, construindo novos
saberes, procura relacionar o contexto apresentado às experiências prévias do
leitor, atribuindo sentido ao texto.
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1.4 Palavra
Com a palavra o homem se faz homem.
Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume
conscientemente sua essencial condição humana.
Paulo Freire

A palavra, antes da Filosofia da Linguagem, era vista e tratada de forma
abstrata, desvinculada de sua realidade de circulação e posta como um centro
imanente de significados captados pelo olhar/ouvido fixo do observador
(STELLA, 2012, p. 177). Porém, nos estudos de Bakhtin e seu Círculo, a
palavra passa a ser estudada por outro prisma, levando-se em conta sua
história, sua historicidade, ou seja, especialmente a linguagem em uso [...]
“passando a ser encarada como um elemento concreto de feitura ideológica”
(STELLA, 2012, p. 178).
Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,
1992) a palavra é apresentada, primeiramente, como parte de um processo de
interação entre um falante e um interlocutor. As palavras, ao serem ditas, vêm
sempre carregadas de valores, os quais são socialmente constituídos e
compartilhados entre locutores e interlocutores. Ao “entoar” suas palavras, o
locutor as carrega com esses valores que devem ser entendidos, apreendidos
e confirmados ou não pelo interlocutor. Desse modo, a palavra torna-se um
produto ideológico, resultado de um processo de interação da realidade viva
(STELLA, 2012, p. 178).
Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos,
mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou
triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre
carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial.
[...] assim que compreendemos as palavras e somente reagimos
àquelas que despertam em nós ressonâncias ideológicas ou
concernentes à vida (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 95).

Bakhtin/Volochínov também apresentam a palavra como uma arena
onde se confrontam valores sociais contraditórios; “os conflitos da língua
refletem os conflitos de classe no interior mesmo do sistema: comunidade
semiótica e classe social não se recobrem” (YAGUELLO, 1992, p. 14). A
palavra é, dessa forma, uma arena pulsante de embates ideológicos que nunca
se acomodam. A palavra é tomada como campo de batalha pelo sentido. É
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nela que se dá o embate por possíveis sentidos, e é nessa arena que se
revelam as vozes sociais.
Se de um lado a palavra é arena, confronto, luta, de outro ela é elemento
de mediação entre eu-outro. A palavra é ponte. É ela que transporta de um
lado para o outro – eu-outro – o ponto de vista de cada um. Bakhtin explica que
o ponto de vista é importante, porque é dele que o sujeito vê e se relaciona
com o mundo e interage com o outro sujeito do outro lado da ponte, o que é
fundamental na constituição do mundo em signos.
Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada
tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se
dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do
locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em
relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro,
isto é, em última análise, em relação à coletividade
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 113).

Para os autores, a palavra é o modo mais puro da relação social
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 36). É por meio dessa interação contínua,
dessa via de mão dupla, que a palavra assume sentido ideológico como
enunciado recheado de tantas outras vozes e com entonações valorativas, e
não como um elemento estrutural de uma língua.
Na visão de Freire, uma educação humanizante, autêntica e libertadora
é aquela que permite ao homem usar a palavra para concretizar sua real
existência no mundo. Para mostrar a força da opressão que advém da palavra,
Freire adjetivou a mesma de diferentes maneiras. Palavra oca, vazia, mágica,
ingênua, fácil, inautêntica, todas apresentadas como obstáculos para o diálogo,
atravancando o “pensar certo, de querer e de saber” (FREIRE, 2013a, p. 66).
Pensar é a busca pelo conhecimento, pensar certo é respeitar a capacidade
criadora do sujeito, é aprofundar-se na interpretação dos fatos, é colocar-se em
risco, é entrar em processo dialógico com o objeto pensado para, então,
desconstruir a cultura da opressão. O pensar certo é um ato político,
revolucionário, “subversivo”. O educador comprometido com a humanização
subverte, por meio das palavras, pelo estudo do texto, a ordem imposta pelos
opressores. Pensar certo é denunciar o errado e anunciar o certo.
A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem
tão pouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras
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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 (FREIRE, 2013a, p.
108).
Sendo pronúncia do mundo, a palavra compreende o anúncio e a
denúncia. Ao exercer a possibilidade de dizer a sua palavra o ser
humano, que é um ser da intervenção no mundo, ‘deixa suas marcas
de sujeito e não pegadas de puro objeto’ (ALMEIDA; STRECK, 2010,
p. 299).

Estar no/com o mundo é muito mais que uma sequência de palavras.
Estar no/com o mundo é dar sentido à vida. E sabemos que, para o homem, é
essencial dar sentido à vida e o livro, seja ele de que tipo for, de ficção ou de
estudos, é de grande importância para a constituição desse sentido. Na ótica
de Bakhtin, o livro é um ato de fala impresso e feito para ser apreendido de
maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado. A palavra não
é apenas a materialização do som e muito menos preto no branco. O livro é a
palavra. A palavra é única, mas pode ser usada em diferentes contextos com
diferentes sentidos. A palavra é signo, e se é signo é ideológica, e sendo
ideológica é a expressão, a organização do pensamento. É ela que dá forma e
vida à consciência. Pela interação verbal, as palavras são capazes de provocar
infinitas transformações no homem e na humanidade.
A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido
ideológico vivencial. É assim que compreendemos as palavras e
somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias
ideológicas ou concernentes à vida (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992,
p. 95).

Na perspectiva de Freire, a palavra tem poder criativo, é geradora de
novas palavras. Não é apenas uma questão de léxico, mas é a velha palavra
gerando novos sentidos para aquele que a aprende e a apreende. Quando
aprendemos e apreendemos a palavra, compreendemos o mundo e ao
compreendê-lo somos capazes de denunciar, mas também de anunciar. Ler a
palavra que alguém diz é reinventar a sociedade, é transformação histórica.
“Dizer a palavra é o direito de tornar-se partícipe da decisão de transformar o
mundo” (FREIRE/MACEDO, 2013, p. 90).
Isso amplia a vida; isso amplia a palavra; isso amplia o mundo. É a
reflexão e a refração. É o estar aí, mas também é ir além daí; é não
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estar apenas aí; é viver o presente preenchendo-o com memórias
variadas, tanto do que já vivemos quanto do que tencionamos viver
(GEGe, 2010, p. 46).

Uma educação humanizante, libertadora, é uma educação dialogada, é
uma educação que oportuniza ao sujeito ser mais, vocação ontológica do ser
humano. Ser mais é ter mais conhecimento de si mesmo e do mundo. Ser mais
é escapar do determinismo fatalista, que subjuga o homem e distorce a sua
natureza de ser mais. Entretanto, ser mais não é algo que o indivíduo ganha;
ao contrário, é algo que se conquista, e essa conquista vem pelo diálogo crítico
e problematizador, pela sua capacidade incessante de fazer perguntas e pela
consciência de se saber inacabado, inconcluso. Dessa forma, para ser mais, o
indivíduo deve estar sempre a buscar a sua valorização, a sua liberdade, a sua
humanização.
Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que
se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta, [...] é a
sua vocação histórica, contraditada pela desumanização que, não
sendo vocação, é viabilidade, constatável na história. E, enquanto
viabilidade, deve aparecer aos homens como desafio e não como
freio ao ato de buscar (FREIRE, 2013a, p. 104).

1.5 Consciência
Não é a consciência do homem que
lhe determina o ser, mas, ao contrário,
o seu ser social que lhe determina a consciência.
Karl Marx

Em Educação e Atualidade Brasileira, Freire (2003a, p. 26) disserta
sobre a inexperiência democrática do brasileiro, que o coloca em uma posição
muda e quietista. Inexperiência democrática, formada e desenvolvida nas
linhas típicas de nossa colonização. Inexperiência que revela posições de
desrespeito ao homem.
Desrespeito aos direitos dos mais fracos pela hipertrofia dos mais
fortes. Inexperiência que explica a prática reveladora da política de
clã, [...] Inexperiência que se revela na inconsistência ideológica e até
estritamente partidária de nossas agremiações políticas (FREIRE,
2003, p. 26-27).

Nesse contexto de inexperiência democrática, Freire defende uma
educação que promova a reflexão sobre os fatos da vida nacional, a fim de que
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o indivíduo realmente participe do desenvolvimento de seu país. Para tanto, é
preciso aumentar-lhe o grau de consciência dos problemas de seu tempo e de
seu espaço. É preciso dar-lhe uma “ideologia do desenvolvimento”, o que para
o autor exige um forte trabalho de educação e de organização ideológica, que
produza uma política verdadeiramente democrática e que amplie cada vez
mais a “dialogação” do homem brasileiro (FREIRE, 2003a, p. 30-31).
Segundo Freire, ampliar o diálogo é condição sine qua non para que o
homem brasileiro saia do conformismo, da passividade imobilizante, que o
amesquinha como gente, e se torne mais permeável, aumentando, assim, sua
capacidade de percepção dos problemas de sua realidade. Essa capacidade
de percepção é o que Freire chama de “conscientização”, que vai muito além
da tomada de consciência.
Esta tomada de consciência não é ainda a conscientização, porque
esta consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. A
conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera
espontânea de apreensão da realidade para chegarmos a uma esfera
crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o
homem assume uma posição epistemológica (FREIRE, 2001, p. 30).

Para se conscientizar, não basta o conhecimento teórico. Para se
conscientizar, o sujeito precisar agir, movimentar-se. Ele precisa buscar a
curiosidade epistemológica, potencializar a criatividade e desenvolver a
criticidade para fazer existir o inédito-viável.
Na mesma obra, Freire (2001) afirma que a consciência pode ser
analisada de acordo com a contextura em que sujeito se encontra; ou seja,
conforme os graus de compreensão da realidade e de seu condicionamento
histórico-cultural. Dessa forma, Freire apresenta três estados de consciência:
intransitiva, transitiva-ingênua e transitiva-crítica.
A consciência intransitiva apresenta-se nos homens acríticos e em
comunidades “fechadas”, pouco ou nada desenvolvidas. Caracteriza-se por
uma quase impermeabilidade aos problemas e aos estímulos situados fora da
esfera do biologicamente vital (alimentar-se, subsistir, imunizar-se contra tudo o
que possa atentar contra a própria vida do homem ou da comunidade); pela
ausência de teor de vida em plano histórico. A consciência intransitiva limita o
homem na sua apreensão dos fatos aceitando-os como naturais ou como
coisas do destino. Porém, a intransitividade da consciência não significa algo
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imutável, definitivo. Não significa um aprisionamento do homem em um único
tempo e espaço. Freire nos lembra de que o homem, qualquer que seja o seu
estado, é um ser aberto (FREIRE, 1979, p. 60). Assim, o conceito de
intransitividade está ligado à sua impermeabilidade a desafios situados fora da
órbita. Nesse sentido, e só nesse sentido, é que a intransitividade representa
um quase incompromisso do homem com a existência (FREIRE, 1979, p. 60).
São homens e mulheres pertencentes àquelas coletividades delimitadas e
dobradas sobre si mesmas (AZEVEDO apud FREIRE, 2003a, p. 34).
Ao passo que o sujeito começa a apreender os fatos e a dar respostas
para o que sua contextura se lhe apresenta, ele passa a dialogar com o mundo
e com o outro. Esse deslocamento da consciência intransitiva para a
consciência transitiva inicia um processo de permeabilização do homem que
faz dele um ser mais vibrante. Porém, sua interpretação dos fatos é simplória,
sua argumentação é fraca e este se satisfaz com explicações que lhe são
transmitidas. É um ser submisso, pois não se julga capaz de fazer mudanças.
Temos, então, o segundo estado de consciência que é a consciência transitivaingênua.
A consciência transitiva é, porém, num primeiro momento,
preponderantemente ingênua. [...] se caracteriza, entre outros
aspectos, pela simplicidade na interpretação dos problemas. Pela
tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado. [...] pelo
gosto acentuado pelas explicações fabulosas. [...] Pela prática não
propriamente do diálogo, mas da polêmica [...] É a consciência do
quase homem massa, em quem a dialogação mais amplamente
iniciada do que na fase anterior se deturpa e se destorce (FREIRE,
1979, p. 60-61).

Continuando o deslocamento para uma dialogação mais profunda com a
realidade, temos a passagem da consciência transitiva-ingênua para a
transitiva crítica que possibilita que o indivíduo reflita sobre si e os fatos sociais
com criticidade, uma vez que é capaz de identificar, avaliar, compreender,
diagnosticar esses mesmos fatos. Não mais aceita explicações mágicas; pelo
contrário, analisa os problemas, reconhece que a realidade não é rígida, e por
isso indaga, investiga, questiona, reflete, transforma a própria realidade. Para
Freire, é nesse estado de consciência transitiva-crítica que o sujeito
compreende o mundo e passa a agir nele e sobre ele.
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A conscientização é um compromisso histórico. É também
consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os
homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo.
Exige que os homens criem sua existência com um material que a
vida lhes oferece (FREIRE, 2001, p. 30).

Mas a conscientização não se dá automaticamente de um estado para o
outro, também não é uma evolução biológica e muito menos magia. Ela só
acontece em um processo maior de transformação social, econômica e cultural,
acompanhado de um trabalho educativo crítico, dialógico e democrático, em
que se desenvolve a capacidade de pensar, deliberar, decidir e fazer opções
conscientes de ação (KRONBAUER, 2010, p. 86). Processo o qual pode e
deve se dar por meio de uma educação libertadora e humanizadora.
Em Pedagogia da Esperança, Freire (1992) relata um episódio no qual
ele mostra como, por meio do diálogo, é possível levar o sujeito a atingir o
estado de consciência crítica. A seguir, um fragmento desse intrigante diálogo
entre Freire e alguns camponeses sobre o fato de alguns terem acesso ao
saber escolarizado e outros não.
‘Muito bem’, disse em resposta à intervenção do camponês. ‘Aceito
que eu sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes
propor um jogo que, para funcionar bem, exige de nós absoluta
lealdade. Vou dividir o quadro-negro em dois pedaços, em que irei
registrando, do meu lado e do lado de vocês, os gols que faremos eu,
em vocês; vocês, em mim. O jogo consiste em cada um perguntar
algo ao outro. Se o perguntado não sabe responder, é gol do
perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a
vocês’.
A essa altura, precisamente porque assumira o ‘momento’ do grupo,
o clima era mais vivo do que quando começáramos, antes do silêncio.
Primeira pergunta:
– Que significa a maiêutica socrática?
Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol.
– Agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim – disse.
Houve uns cochichos e um deles lançou a questão:
– Que é curva de nível?
Não soube responder. Registrei um a um.
– Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx?
Dois a um.
– Para que serve a calagem do solo?
Dois a dois.
– Que é um verbo intransitivo?
Três a dois.
– Que relação há entre curva de nível e erosão?
Três a três.
– Que significa epistemologia?
Quatro a três.
– O que é adubação verde?
Quatro a quatro.
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Assim, sucessivamente, até chegarmos a dez a dez.
Ao me despedir deles lhes fiz uma sugestão: ‘Pensem no que houve
esta tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. Em
certo momento ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar
porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e
empatamos dez a dez. Eu sabia dez coisas que vocês não sabiam e
vocês sabiam dez coisas que eu não sabia. Pensem sobre isto’
(FREIRE apud MOURA, 2012, p. 159).

Fica claro que a intenção de Freire era provocar a palavra, pois é a
palavra que alimenta a consciência. Entretanto, mais uma vez, não a palavra
oca, inautêntica, mas a palavramundo, a palavra que é arena, a palavra que é
ponte, a palavra que muda o mundo.
Bakhtin também vê a palavra como o principal mediador na formação da
consciência do indivíduo. Para o autor, a palavra é signo, e tendo em vista que
o signo é condição necessária para a existência da ideologia, Bakhtin afirma
que a consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a
encarnação material em signos. Como o signo se instaura num processo de
interação social, a consciência é um fato sócio ideológico.
A consciência só se torna consciência quando se impregna de
conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no
processo de interação social. [...] No entanto, o ideológico enquanto
tal não pode ser explicado em termos de raízes supra e infrahumanas. Seu verdadeiro é o material social particular de signos
criados pelo homem. Sua especificidade reside, precisamente, no fato
de que ele se situa entre indivíduos organizados, sendo o meio de
sua comunicação. Os signos só podem aparecer em um terreno
interindividual (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1992, p. 34-35).
A única definição objetiva possível da consciência é de ordem
sociológica. A consciência não pode derivar diretamente da natureza,
como tentaram e ainda tentam mostrar o materialismo mecanicista
ingênuo e a psicologia contemporânea (sob as suas diferentes
formas: biológica, behaviorista etc.). A ideologia não pode derivar da
consciência, como pretendem o idealismo e o positivismo
psicologista. A consciência adquire forma e existência nos signos
criados por um grupo organizado no curso das suas relações sociais
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 35).

Bakhtin explica que o signo é um corpo físico (palavra, imagem, gesto
etc.), o qual faz parte de uma realidade que reflete e refrata outra realidade que
lhe é exterior. Ou seja, qualquer objeto pode se tornar um signo quando ganha
um sentido que ultrapassa a sua materialidade e nos remete a algo situado fora
de si mesmo. Os signos surgem e existem dentro da interação social, quando
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adquirem

uma

significação

dentro

de

uma

realidade

concreta.

Por

consequência, a consciência humana só surge e se afirma como realidade
mediante a encarnação material em signo. E a palavra constitui exatamente
esse tipo de material.
Em virtude de sua pureza semiótica, de sua neutralidade, por poder
preencher qualquer espécie de função ideológica, a palavra é assumida pelo
autor como a classe privilegiada dos signos para a análise das relações entre
consciência e ideologia. Assim sendo, a palavra funciona como instrumento da
consciência, e funciona como elemento especial que acompanha toda criação
ideológica, seja ela qual for (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 37). Presente
em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação
constitui-se o signo linguístico mais adequado das configurações assumidas
pela consciência em seu processo de representar. Dessa forma, toda refração
ideológica do ser em processo de formação, seja qual for a natureza de seu
material

significante,

é

acompanhada

de

uma

refração

verbal

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 38). “A realidade toda da palavra é
absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada que não
esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra
é o modo mais puro e sensível de relação social” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,
1992, p. 36).
Considerando que todos os signos são materiais e que não pode existir
consciência humana sem signos, Bakhtin afirma, com sua filosofia da
linguagem, que a consciência não é uma possessão abstrata situada em um
lugar qualquer, desvinculada das relações sociais; muito menos um conjunto
de reações psicofisiológicas que fortuitamente resultam numa criação
ideológica. Pelo contrário, a consciência é um intercâmbio dinâmico de material
semiótico, do sujeito com outros sujeitos, no curso das relações sociais e, tal
como a linguagem, é simultaneamente interior e exterior ao sujeito.
Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria de seu
desenvolvimento, e nela vê refletidas sua lógica e suas leis. A lógica
da consciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação
semiótica de um grupo social. De modo que, se privarem a
consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, dela não sobra
nada (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 34-35).
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Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação
entre uma consciência individual e uma outra. E a própria consciência
individual está repleta de signos (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p.
34).

Na perspectiva de Bakhtin, a compreensão é uma resposta a um signo
por meio de outro signo. Constitui-se, assim, uma cadeia de criatividade e de
compreensão ideológica que se desloca de signo em signo para um novo signo
e que é única e contínua, não sendo quebrada em nenhum ponto dos elos de
natureza semiótica que a compõem. Essa cadeia ideológica estende-se de
consciência individual em consciência individual, ligando-as umas às outras.
A própria compreensão não pode manifestar-se senão através de um
material semiótico (por exemplo, o discurso interior), que o signo se
opõe ao signo, que a própria consciência só pode surgir e se afirmar
como realidade mediante a encarnação material em signos. Afinal,
compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de
outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão é
uma
resposta
a
um
signo
por
meio
de
signos
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 1992, p. 33-34).

Por essa razão, Bakhtin e Paulo Freire colocam a palavra em primeiro
plano em seus estudos, pois é o principal elemento de mediação das relações
sociais. Para ambos, os sujeitos são históricos e inacabados, e se constituem
no eterno movimento das relações sociais e culturais; e nessas relações, por
meio da palavra, do texto, da linguagem, da interação verbal, vão constituindo
a consciência.
Daí, a importância de se trabalhar a leitura em sala de aula visando ao
desenvolvimento da criticidade do aluno, uma vez que leitura, escrita e fala não
são tarefas escolares que se esgotam em si mesmas, que terminam com a
nota bimestral. Leitura, escrita e fala – repetindo – são atividades sociais, entre
sujeitos históricos, realizadas sob condições concretas (KUENZER apud
SOUZA; ALVES, 2012, p. 198), e implicam o uso dinâmico da palavra na
história do sujeito como cidadão, e não apenas como aluno.
A leitura crítica possibilita a expansão do universo conceitual, social,
político e ético do aluno. A leitura crítica permite que o leitor preencha as
lacunas deixadas pelo autor do texto, significando e ressignificando os
sentidos. Nas palavras de Eco (apud SOUZA; ALVES, 2012, p. 198), um texto
é um universo aberto onde o leitor pode descobrir uma infinidade de conexões.
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Isso posto, ler criticamente é um ato responsivo ativo não apenas diante
do texto, mas principalmente diante do mundo, captando-o, compreendendo-o,
redimensionando-o e, quiçá, transformando-o na medida em que constrói seu
conhecimento.

1.6 Criticidade
E uma das condições necessárias
a pensar certo é não estarmos
demasiado certos de nossas certezas.
Paulo Freire

Criticidade, segundo Freire, é a capacidade que o sujeito tem de refletir
criticamente sobre a realidade antes de reagir aos fatos ou aos dados para
então transformá-la. Entretanto, o desenvolvimento dessa capacidade exige
empenho por parte do sujeito; ou seja, rigorosidade metódica, que para Freire
não é rigidez ou severidade, muito menos tem a ver com a educação bancária
preocupada em cumprir o currículo dentro do prazo do calendário letivo. A
rigorosidade metódica está associada ao conhecimento advindo da experiência
de vida com o conhecimento organizado, sistematizado. Assim, uma educação
libertadora deve instigar nos educandos não só a curiosidade, mas
principalmente a criticidade. Um educador preocupado em levar seus alunos a
transitar da consciência ingênua para a consciência crítica não pode trabalhar
com eles de forma mecânica, pois pensar mecanicamente é errado e pensar
certo significa procurar descobrir e entender o que se acha mais escondido nas
coisas e nos fatos que nós observamos e analisamos (FREIRE, 2003a, p. 77).
Conforme o autor, o conhecimento não é definitivo. Somos seres históricos e o
conhecimento produzido por nós também é histórico; e sendo histórico, ele
poderá ser superado por gerações futuras, como o conhecimento produzido no
passado foi superado por nós. Por isso, é importante estar aberto para novos
conhecimentos, pois é na superação do saber de pura experiência feito que a
curiosidade ingênua se criticiza e ao criticizar-se torna-se curiosidade
epistemológica rigorosamente crítica. E somente a partir do momento de
superação de uma curiosidade ingênua para uma curiosidade epistemológica é
que o sujeito passa a indagar, a buscar, a pesquisar, a refletir sobre o mundo,
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sobre a humanidade. Na visão de Freire, a essência da curiosidade permanece
a mesma, o que muda é a qualidade.
A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta,
faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem
curiosidade que nos move e nos põe pacientemente impacientes
diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que
fazemos (FREIRE, 2015, p. 33).

Dessa forma, segundo as concepções de Freire, a educação, para ser
libertadora, envolve um movimento dialético entre a reflexão e a ação. O
desenvolvimento da criticidade se faz necessário para se alcançar a
autonomia. A criticidade não é um dom ou uma dádiva dos céus, mas fruto de
estudos constantes. Quanto mais reflexão crítica, mais o sujeito torna-se
consciente de si e do mundo que o cerca.
A concepção de Freire a respeito do processo que

leva o

desenvolvimento da criticidade no sujeito permite-nos relacioná-la com a teoria
de Bakhtin sobre a linguagem como um processo de interação verbal. Para
Bakhtin, a língua não deve ser vista como uma estrutura fixa e imutável. É
preciso sempre levar em consideração as circunstâncias sociais e históricas de
sua produção. A linguagem deve estar sempre vinculada à realidade de forma
a levar o aluno a interessar-se cada vez mais pelo texto. A linguagem vista sob
essa perspectiva é polissêmica, pois reflete as múltiplas experiências vividas
pelo sujeito na sociedade. Daí que o ensino da leitura deva ser conduzido de
maneira a levar o aluno a perceber e compreender como as relações de poder
são constituídas e sustentadas ao longo da história pelo uso da palavra. Ao se
trabalhar um texto com o objetivo de se formar o leitor crítico, devemos mostrar
ao aluno que a escolha das palavras não é aleatórias existe um porquê de se
escolher determinadas palavras, existe um porquê na construção da frase.
Na perspectiva de Bakhtin (2010, p. 294),
os significados lexicográficos neutros das palavras da língua
asseguram para ela a identidade e a compreensão mútua de todos os
seus falantes, contudo o emprego na comunicação discursiva viva
sempre é de índole individual-contextual. Por isso, pode-se dizer que
qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: como
palavra de língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra
alheia dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e por último,
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como a minha palavra, porque, uma vez que eu opero com ela em
uma situação determinada, com uma intenção discursiva
determinada, ela já está compenetrada da minha expressão. Nos dois
aspectos finais, a palavra é expressiva, mas sem expressão,
reiteramos, não pertence à própria palavra: ela nasce no ponto de
contato da palavra com a realidade concreta e nas condições de uma
situação real, contato esse que é realizado pelo enunciado individual
(BAKHTIN, 2010, p. 294).

Bakhtin (2010) afirma que, mais importante do que reconhecer a
estrutura da língua, é compreendê-la dentro de um contexto e perceber sua
significação de acordo com o uso que se faz socialmente da palavra. Quando
usamos um texto somente como elemento para estudar a gramática, ou
quando damos a esse texto uma única interpretação, estamos correndo o risco
de uma história única e, assim, impedindo a emersão de uma miríade de outros
possíveis sentidos.
Se para Bakhtin (2010, p. 283) aprender a falar significa aprender a
construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações
isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas), podemos dizer que
aprender a ler não significa ler palavras ou frases isoladas; pelo contrário,
significa construir sentidos próprios às palavras alheias.
Se não aprendemos a ler criticamente, ficamos à mercê de uma única
forma de pensar, de um único saber sobre qualquer tema, o que contribui para
a homogeneização de nossas ações, nossos pensares. Refletir criticamente
liga-se à humanização do ser, empodera o sujeito, permitindo que ele saia do
“senso comum, da informação pronta, da história única sobre qualquer pessoa,
lugar ou aspecto” (ALVES; ALVES, s/d, p. 7).

1.7 Diálogo
Não é no silêncio que os homens
se fazem, mas nas palavras,
no trabalho, na ação-reflexão.
Paulo Freire

Em sua obra Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire (2013a) destaca que
o diálogo é próprio da condição humana e se constitui da palavra que ele
chama de palavra verdadeira, palavra autêntica, a qual subentende duas
dimensões essenciais na filosofia existencial freiriana, que são a ação e a
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reflexão. Sem essa fusão, não há diálogo. Se não se tem ação, o que se tem é
aquilo que Freire chama de palavreria, verbalismo, blá, blá, blá. Palavras sem
valor que o vento leva para longe e nunca se concretizam. Por outro lado, se
negligenciamos a reflexão, o que se tem é ativismo; ou seja, ação pela ação
sem reflexão. Se não há práxis, o mundo não muda. Como afirma Freire, não
há palavra verdadeira que não seja práxis. “Daí que dizer a palavra verdadeira
seja transformar o mundo” (FREIRE, 2013a, p. 107).
Para Paulo Freire, o diálogo é próprio da condição humana, é uma
necessidade primária, crucial para a vida humana, uma vez que nossa
existência não pode ser muda, silenciosa. “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”
(FREIRE, 2013a, p. 108).
Nesse sentido, é importante destacar que dizer a palavra não é privilégio
de alguns, mas sim direito de todos, e é exatamente por isso que não somos
capazes de fazê-lo sozinhos. É pelo diálogo que os homens se acercam, se
avizinham e estabelecem encontros. Na concepção freiriana de diálogo, as
pessoas são livres para dizer a palavra, não se ditam normas umas as outras,
não se prescrevem palavras para o outro e depois apenas se observa se há ou
não o cumprimento destas. É pelo diálogo que as pessoas transitam de uma
consciência ingênua para uma consciência crítica.
O diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico-problematizador
em relação à condição humana no mundo. Através do diálogo
podemos dizer o mundo segundo nosso modo de ver. Além disso, o
diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre a
palavra dita e nossa ação humanizadora (ZITKOSKI, 2010, p. 117).

Conforme Paulo Freire, o diálogo é nevrálgico na prática pedagógica, na
qual professor e aluno são, ambos, igualmente, responsáveis nesse processo.
A dialogicidade é característica basilar na prática educativa e é pela
dialogicidade que ocorre a conscientização dos educandos. O professor
estimula, aguça a curiosidade pelo conhecimento incitando a criticidade sem
deixar de considerar e, acima de tudo, sem deixar de respeitar o saber que o
educando traz à escola, num processo de interação dialógica educador-
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educando, de tal modo que “quem ensina aprende e quem aprende ensina”
(VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 72).
O que se pretende como o diálogo, em qualquer hipótese, [...] é a
problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação
com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para
melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la (FREIRE apud
VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 74).

É exatamente por isso que Freire critica aquilo que chamou de educação
bancária, prática corriqueira em nossas escolas, que não permite a
manifestação do diálogo. Na educação bancária, o professor é detentor do
conhecimento e irá “depositar aquilo que conhece para aquele que nada sabe”
(VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 83). O autor aponta dez características
dessa prática como exemplo de uma educação antidialógica, a saber:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

(j)

o educador é o que educa; os educandos, os que são educados;
o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;
o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;
o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que escutam
docilmente;
o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;
o educador é o que opta e prescreve a sua opção; os educandos,
os que seguem a prescrição;
o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de
que atuam, na atuação do educador;
o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos,
jamais são ouvidos nesta escolha, acomodam-se a ele;
o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade
funcional, que se opõe antagonicamente à liberdade dos
educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele;
o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos,
meros objetos (FREIRE, 2013a, p. 82).

Nessa perspectiva,
não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados
a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador.
Não realizam nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que
deveria ser posto como incidência do ato cognoscente é posto do
educador e não mediatizador da reflexão crítica de ambos (FREIRE,
2013, p. 96).

Conforme Freire, é preciso romper com essa prática alienante e
instaurar uma educação libertadora e humanizante. Por essa razão, o autor
propõe uma prática educativa diametralmente oposta à educação bancária,
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chamando-a de educação problematizadora, na qual não se pode abrir mão do
exercício do diálogo.
Assim é que, enquanto a prática bancária [...] implica numa espécie
de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação
problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num
constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende
manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das
consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade
(FREIRE, 2013a, p. 97-98).

Dessa forma, a educação problematizadora rompe com os esquemas
verticais característicos da educação bancária (FREIRE, 2013a, p. 95),
superando, por meio da dialogicidade, a contradição entre educador e
educando. Assim,
o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado,
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em
que crescem juntos e em que os ‘argumentos de autoridade’ já não
valem (FREIRE, 2013a, p. 95-96).

Assim sendo, como afirma Zitkoski (2010, p. 118), o grande desafio de
uma educação libertadora começa por sua própria coerência metodológica, que
implica a postura dialógica como fundamento primordial do processo libertador.
A concepção de Paulo Freire a respeito da importância do diálogo para
uma educação libertadora leva-nos a relacioná-la com o tema dominante em
Bakhtin. Qual o tema dominante em Bakhtin? Sem dúvida, o dialogismo, o
princípio dialógico, qualquer que seja o objeto de sua reflexão (BARROS apud
JUNQUEIRA, 2003, p. 28). Para Bakhtin, todo discurso humano faz parte de
um entrelaçamento de relações dialógicas com outros enunciados.
/.../ eu nunca estou livre para impor minha intenção desimpedida, mas
devo sempre mediá-la através das intenções dos outros, a começar
pela outridade da linguagem em que estou falando. Tenho que entrar
em diálogo com outrem. Isto não significa que não posso fazer com
que meu próprio ponto de vista seja entendido, mas implica
simplesmente que o meu ponto de vista há de emergir somente
através da interação de minhas palavras e as de um outro à medida
que elas contendem umas com as outras em situações particulares
(CLARK; HOLQUIST, 2008, p. 264).
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Na perspectiva de Bakhtin, a unidade real da língua é o enunciado posto
em diálogo (GEGe, 2009, p.31). Conforme o autor, o diálogo é uma atividade
dinâmica entre o eu e outro, que se organiza pela interação verbal. No diálogo,
os sujeitos põem frente a frente suas entoações, seus valores, demonstrando,
assim, suas visões de mundo de acordo com os lugares por eles ocupados no
mundo. E é devido a essa interação com o outro que nos constituímos
enquanto seres históricos e sociais. Então, como afirma Bakhtin (2010, p. 348),
a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo:
interrogar, ouvir, responder, concordar etc. Nesse diálogo o homem
participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os lábios, as mãos,
a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na
palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no
simpósio universal.

Outra característica do diálogo bakhtiniano diz respeito à reversibilidade
e à constituição dos sujeitos no diálogo. Para Bakhtin, não importam apenas os
efeitos da comunicação sobre o destinatário, mas também os efeitos que a
reação

do

destinatário

produz

sobre

o

destinador

(BARROS

apud

JUNQUEIRA, 2003, p. 32). Dessa forma, ao invés de se constituírem como
indivíduos isolados, emissor e receptor, passam a ser interlocutores
constituídos pelas interações sociais historicamente instauradas.
Brait (apud JUNQUEIRA, 1998, p. 32) sintetiza o dialogismo bakhtiniano
da seguinte forma:
o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse
sentido que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que
instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. Por um
outro lado, o dialogismo diz respeito às relações que se estabelecem
entre o eu e o outro nos processos discursivos instaurados
historicamente pelos sujeitos, que por sua vez instauram-se e são
instaurados por esses discursos.

No diálogo bakhtiniano, o processo de comunicação é ininterrupto, vai
além da presença concomitante de um falante e de um ouvinte, vem precedido
de enunciados anteriores e será seguido de futuros enunciados. Na visão de
Bakhtin (2010, p. 371), “nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o último. Ele
é apenas o elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado”. Assim, o
enunciado está contido em uma grande e contínua cadeia dialógica formada
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por uma multiplicidade de vozes, na qual as palavras e as réplicas são vivas, e
as consciências estão em interação (GEGe, 2009, p. 30). A essa pluralidade de
vozes presentes nas trocas discursivas, Bakhtin chama de polifonia.
Polifonia é aquela ‘multiplicidade de vozes e consciências
independentes e imiscíveis...’ cujas vozes não são meros objetos do
discurso do autor, mas ‘os próprios sujeitos desse discurso’, do qual
participam mantendo cada uma sua individualidade caracterológica,
sua imiscibilidade (BEZERRA, 2012, p. 198).

Pensando em educação e retomando os pressupostos bakhtinianos de
que nos constituímos social, histórica e ideologicamente quando nos
relacionamos com o outro, de que a linguagem é fruto da interação entre
sujeitos falantes, não podemos deixar de indagar:
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 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,
1996, p. 172)

Na perspectiva da filosofia bakhtiniana, os papéis tradicionais de
professor, sendo aquele que detém o saber, e de aluno, aquele que
passivamente recebe esse saber do professor, devendo assimilá-lo para
posteriormente devolvê-lo nos momentos de avaliações, devem sair de cena e
serem substituídos pelos papéis de interlocutores, que, juntos, constroem o
conhecimento criando e recriando sentidos para os objetos de estudo. Dessa
forma, a sala de aula passa a ser um espaço de acontecimento, espaço de
interação social e de construção do conhecimento. O conhecimento deixa de
ser um construto arbitrário para ser um construto social e, por fim, o discurso
pedagógico deixa de ser monológico para ser um discurso dialógico.
Podemos resumir o processo educativo sob o olhar de Bakhtin nos
valendo das palavras de Freitas (1996, p. 173):
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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 contrapalavra. 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.

Destarte, o ensino da leitura deve ser pensado como uma prática social
de interlocução, de construção do conhecimento, na qual professor e alunos se
revezam nos papéis de educadores e educandos, pois a essência de tudo é o
diálogo, uma vez que “onde não há palavras não há linguagens e não pode
haver relações dialógicas” (BAKHTIN, 2010, p. 323).
No diálogo
entonações
extirpam-se
consciência
p. 383).

as vozes (a parte das vozes) se soltam, soltam-se as
(pessoais-emocionais), das palavras e réplicas vivas
os conceitos e juízos abstratos, mete-se tudo em uma
abstrata – e assim se obtém a dialética (BAKHTIN, 2010,

Assim sendo, as aulas de leitura deveriam ser uma interação entre
indivíduos que se influenciam pelas relações dialógicas e passam a refletir e a
refratar o caráter social e subjetivo das palavras contidas no texto. Se a língua
é uma entidade viva e em constante evolução, então, o texto não pode jamais
ser visto sob um único e estático ponto de vista.
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2 “Ler na vida e para a vida”
Os propósitos deste capítulo são refletir em torno do que dizem os
teóricos sobre a importância do ensino da leitura, para que este deixe de ser
mais uma tarefa escolar e se transforme em uma experiência existencial, e
apontar quais são os entraves que impedem o professor e a professora de
assim o fazer. Falaremos sobre a relevância de se “desgramatizar” a leitura,
deixando de usar o texto como pretexto para o ensino da estrutura gramatical
da língua e valorizando a leitura como uma prática social que permite que o
indivíduo não apenas desenvolva habilidades linguísticas, mas que também
desenvolva sua criticidade, posicionando-se reflexivamente diante da realidade.
Falaremos, também, da crise e sobre uma possível mudança de paradigma no
ensino da leitura, do livro didático, da importância da biblioteca, do papel do
professor na formação do leitor e da formação do leitor crítico. Uma reflexão
necessária, visto que hoje existe grande denúncia sobre o fracasso no ensino
da leitura.

2.1“Desgramatizando” a leitura
Se, por não sei que excesso de socialismo
ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem
ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina
literária que devia ser salva, pois todas as ciências
estão presentes no monumento literário.
Barthes, 1977

Tomando como mote a epígrafe acima, inicio este texto usando as
palavras de Kleiman (2007, p. 7), que diz que os professores de Ciências,
História e Geografia se dizem alarmados com o fato de seus alunos não serem
capazes de ler. Ora, trabalhar a leitura não é tarefa exclusiva do professor de
Português! Conforme a autora, “a palavra escrita é patrimônio da cultura
letrada” e, teoricamente, todo professor é um representante dessa cultura. Por
que, então, pensar que cabe apenas ao professor de Português resolver essa
questão? Para Kleiman (2007, p. 7), isso só faz agravar o problema, como
também consiste em uma declaração de incompetência quanto à função de
garantir a participação plena de seus alunos na sociedade letrada. Não é
possível conceber na atualidade um professor que fique acorrentado apenas à
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sua disciplina no que diz respeito à aprendizagem da língua e à prática da
linguagem.
Se existe um consenso entre os educadores, esse consenso é, sem
dúvida, a importância da leitura. No ato de ler, temos a representação do
mundo, das situações que nos cercam diariamente. A leitura nos permite
descobrir coisas novas constantemente; ela é versátil e interdisciplinar. De
acordo com Zilberman (apud PODOLAK, s/d, online), o exercício da leitura “[...]
possibilitará ao aluno uma forma habitual de lazer, ao mesmo tempo em que
aguçará seu espírito de análise e crítica”.
Assim sendo, o ato de ler é entendido como uma das formas mais
eficazes de desenvolvimento dos indivíduos. A formação do leitor, mais
especificamente do leitor crítico, é e deve sempre ser vista como uma prática
essencial na formação do homem, pois essa prática leitora dará a ele, ao leitor,
a possibilidade de desenvolver não só competências linguísticas, mas também,
e principalmente, o desenvolvimento de uma criticidade, que lhe permitirá ler o
mundo, interpretá-lo, compreendê-lo e, quiçá, transformá-lo.
Porém, antes de discutirmos sobre a formação do leitor crítico, o que
será feito em capítulo subsequente, faz-se necessário esclarecer algumas
concepções teóricas sobre leitura. Segundo Orlandi (2008, p. 7), existe uma
“polissemia da noção de leitura”, ou seja, há vários sentidos que a leitura pode
assumir. Para Orlandi, a leitura deve ser trabalhada e não ensinada, isso
porque, na ótica da autora, leitura é produção. Ela parte de algum lugar, de um
tempo, de uma determinada posição social, o que significa dizer que o sujeitoleitor tem suas especificidades. Dessa forma, a autora argumenta que não é
uma questão de tudo ou nada, é uma questão de natureza, de condições, de
modo de relação, de trabalho, de produção de sentidos; em uma palavra: de
historicidade (ORLANDI, 2008, p. 9).
É essa história de cada um, fruto de nossas experiências de vida e de
conhecimento de mundo que formam a nossa memória, e é essa capacidade
que temos de armazenar os fatos que nos tornam capazes de compreender e
dar sentido àquilo que nos cerca no dia a dia.
Martins (1982) compartilha a reflexão sobre a historicidade do sujeitoleitor, deixando claro que antes mesmo de saber ler o indivíduo já traz consigo
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as suas impressões, conceitos e pré-conceitos sobre determinado assunto. A
autora afirma que o leitor
[...] pré-existe à descoberta do significado das palavras escritas; foise configurando no decorrer das experiências de vida, desde as mais
elementares e individuais às oriundas do intercâmbio de seu mundo
pessoal e o universo social e cultural circundante (MARTINS, 1982, p.
17).

A leitura da palavra não se dá, portanto, desnuda, despida de história de
vida. A leitura da palavra vem recheada de experiências, lembranças daquilo
que vivemos, pois de tudo que vivenciamos fica um pouco na memória. Além
disso, a autora reforça que “o conhecimento da língua não é suficiente para a
leitura se efetivar” (MARTINS, 1982, p. 17). A leitura só acontece, de fato,
quando começamos a estabelecer relações entre as experiências e a
tentar resolver os problemas que se nos apresentam – aí então,
estamos procedendo leituras, as quais nos habilitam basicamente a
ler tudo e qualquer coisa (MARTINS, 1982, p. 17).

É como afirma Lajolo (2002, p. 7): “ninguém nasce sabendo ler:
aprende-se a ler à medida que se vive”; e na medida em que vivemos, vamos
tecendo a nossa história. É ler primeiro o mundo para depois ler os livros, e
depois ler os livros para ler o mundo, e assim sucessivamente, num “vice-versa
que transforma a leitura em prática circular e infinita” (LAJOLO, 2002, p. 7).
O que se observa é que a noção de leitura é bem mais ampla do que se
pode imaginar. A leitura da palavra é apenas uma parte de uma leitura muito
maior, mais abrangente, que permite ler o mundo, perceber o contexto. Nesse
sentido, Martins (1982) pontua que o conceito de leitura que geralmente se tem
restringe-se à decifração de escrita. Mas, na verdade, a leitura se liga ao
processo de formação do indivíduo e sua atuação social nos mais diversos
espaços (MARTINS, 1982, p. 22).
O ato de ler, portanto, é muito mais do que transcrever e compreender
signos, atribuir significado a alguma coisa. É permitir que, na composição
desse significado, esteja impressos ainda a visão de mundo do leitor, seu
conhecimento de vida, suas perspectivas diferenciadas.
Nesse contexto, Osakabe (1995) reforça as concepções de leitura
apresentadas por Martins (1982) ao refletir sobre o significado social da escrita
e da leitura. Para ele, aprender a ler
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não corresponde simplesmente à aquisição de um novo código
através do simples acréscimo de uma nova capacidade. Aprender a
ler é ter acesso a um mundo distinto [...] é uma espécie de iniciação
de um processo que dota o sujeito de poderes que outros membros
do grupo social podem não ter (OSAKABE, 1995, p. 17-18).

Partindo da observação feita por Osakabe (1995), é possível entender
por leitura a compreensão, o acesso a um conhecimento diferenciado, aquele
que permite ao sujeito reconhecer a sua identidade, seu lugar social, as
tensões que animam o contexto em que vive ou sobrevive e, sobretudo, a
compreensão, assimilação e questionamento, seja da própria escrita, seja do
real em que a própria escrita se inscreve.
Cabe, então, dizer que na leitura feita pelo indivíduo, na compreensão
daquilo que ele lê, está parte do conhecimento que possui, de suas
experiências e impressões. E sendo assim, cada um poderá ler algo de forma
diferenciada, pois, conforme coloca Osakabe (1995), pela leitura feita é
possível reconhecer a própria identidade.
Seguindo essa linha de pensamento, Foucambert (1994, p. 5)
problematiza a leitura como
[...] ser questionado pelo mundo e por si mesmo significa que certas
respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter
acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integra
parte das novas informações ao que já se é.

Para o autor, saber-decifrar não tem vez no saber-ler (FOUCAMBERT,
1994, p. 5). E este ato de aprender a ler, ainda segundo Foucambert (1994),
deve ser uma ação contínua, que não para nunca, não há idade. É preciso
“desescolarizar a leitura”; isto é, a formação do leitor deve ser permanente e
assumida por todas as instâncias educativas. O autor defende a ideia de um
leitor bilíngue, que seja capaz tanto de decifrar o código como lhe atribuir
significados e também uma política de leiturização com uma pedagogia que se
apoia na relação entre o poder e a escrita. Um poder assim tão amplo que
justifica ir ao encontro da escrita, uma escrita que ainda não se sabe ler, mas
que se faz necessária, pois proporciona ao sujeito uma ação sobre o mundo e
sobre si mesmo.
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Poder de se conhecer, de se compreender e se situar; o poder sobre
sua maneira de aprender, sobre a gestão de seu tempo e de seu
espaço; o poder de participar da vida, das decisões, dos projetos de
diferentes grupos; o poder sobre o ambiente físico e social para
compreendê-lo, transformando-o e agindo sobre ele através de
produções (FOUCAMBERT, 1994, p. 34).

Caminhando nos passos de Foucambert, temos Kleiman (2007, p. 31),
que apresenta sua concepção de leitura nos modelos defendidos por aquele,
cuja atividade inicia-se pela “apreensão do objeto pelos olhos com o objetivo de
interpretá-lo”. Kleiman, como os autores já citados, também afirma que “leitura
é uma prática social que remete a outros textos e outras leituras” (p. 10). A
autora segue afirmando que ler não é o equivalente a decifrar ou decodificar e
considera que
[...] ao lermos um texto, qualquer texto, colocamos em ação todo o
nosso sistema de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo
social em que se deu nossa socialização primária, isto é, o grupo
social em que fomos criados (KLEIMAN, 2007, p.10).

Silva (2009) também enfatiza a leitura como uma prática social.
Conforme o autor, leitura é uma prática “condicionada historicamente pelos
modos de organização e da produção da existência, pelos valores
preponderantes e pelas dinâmicas da circulação da cultura” (SILVA, 2009, p.
23).
Por essa razão, quando da necessidade de se destacar a importância da
leitura, faz-se necessário fixar o olhar e a atenção à realidade social para então
“desvelar os seus modos de convivência, existência e sobrevivência” (SILVA,
2009, p. 23). De acordo com o autor, a leitura é uma atividade de
questionamento, conscientização e liberação, e por isso mesmo ela provoca
uma série de implicações nas organizações sociais com as quais ela possa
estar vinculada em um determinado momento.
Silva (2009) destaca ainda que é preciso saber se a organização social
na qual a leitura aparece dificulta ou facilita o surgimento de homens-leitores
críticos e transformadores. Segundo o autor,
é preciso saber se uma sociedade, através de seus organismos
dirigentes, concebe a leitura como uma atividade destinada à
realização e ao bem-estar do povo ou como uma atividade que
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impede o surgimento da consciência e da racionalidade (SILVA,
2009, p. 24).

Essa perspectiva de se considerar o ensino da leitura como uma prática
social também está presente no Plano de Desenvolvimento da Educação. De
acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCN, o ensino
da Língua Portuguesa (leitura, especificamente) deve estar voltado para a
função social da língua, requisito básico para que a pessoa ingresse no mundo
letrado, para que possa construir seu processo de cidadania e, ainda, para que
consiga se integrar à sociedade de forma ativa e mais autônoma possível
(BRASIL, 2008, p. 19).
Nos PCN, argumenta-se que uma “educação comprometida com o
exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa
desenvolver sua competência discursiva” (BRASIL, 1998, p. 19), deixando clara
a sua afinidade com a Análise do Discurso; e priorizam-se os gêneros textuais
que exigem análises mais aprofundadas e/ou de gêneros que aparecem com
maior frequência na realidade social e escolar devido à diversidade deles.
Quanto aos textos literários, os PCN especificam que não devem ser
tomados como pretexto para o tratamento de questões de valores morais, ou
gramaticais, mas, sim, para contribuir com a formação de leitores mais
proficientes, que saibam reconhecer as “sutilezas, as particularidades, os
sentidos, a extensão e a profundidade das condições literárias” (BRASIL, 1998,
p. 27).
A proposta de ensino apresentada pelos PCN vai ao encontro daquilo
que os teóricos propõem como efetivo ensino da leitura. Leitura não é só extrair
informações do texto, leitura é prática social, leitura é um processo de interação
entre leitor e texto, promovendo, dessa forma, uma atitude ativa do sujeito
diante daquilo que lê, o que possibilita a formação e o desenvolvimento do
leitor crítico.
No entanto, sugerir ou propor uma diretriz não significa sua
incorporação, pois se esbarra em uma série de condicionantes: nas
concepções e crenças do professor sobre o que vem a ser leitura, no preço dos
livros, em bibliotecas mal estruturadas, às vezes vazias, quase assombradas.
Como se vê, Martins, Silva, Kleiman, Foucambert, Osakabe, Zilberman,
Orlandi e Lajolo, todos, inclusive eu, se me permitem me incluir nesse seleto
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grupo, destacam que a leitura no processo de formação global do indivíduo é a
ponte para uma aprendizagem significativa. Afinal, vivemos entre textos; e se
vivemos entre textos, a leitura deve deixar de ser escolar para ser existencial.
Precisamos ler na vida e para a vida, e ler juntos (FERRAREZI, 2014).
Não se trata de uma visão meramente utilitária da leitura. Não se trata
de ‘achar’ que a leitura tem que servir para alguma coisa! Trata-se de
ter certeza disso! A leitura tem que servir para alguma coisa! [...]
Quando não se vê existencialidade na leitura, abdicamos dela
(FERRAREZI, 2014, p. 79).
Sem leitores-da-vida-e-para-a-vida, não se formam consciências
livres nem horizontes amplos. Sem consciências livres e sem
horizontes amplos, não há futuro promissor para uma nação
(FERRAREZI, 2014, p. 82).

A leitura não pode ser, jamais, apenas uma atividade de decodificação.
O ensino da leitura deve oportunizar o desenvolvimento da crítica e da reflexão.
Ler é principalmente significar-se, é levar o indivíduo a um local privilegiado
(OSAKABE, 1995). Para Silva (1991, p. 75), “ler e compreender os objetos e/ou
as palavras é sempre uma tentativa de se compreender como um ser situado
na história”. Assim sendo, o ensino da leitura exige tempo, dedicação e
perspicácia. Perspicácia para relacionar o que se lê com a vida, permitindo que
o sujeito leia o mundo a partir do texto e o texto a partir do mundo. E à medida
que avança, ser capaz de ler o que não está escrito, atribuir valor e saber lidar
com o entretexto (FERRAREZI, 2014).

2.2 Crise no ensino da leitura ou mudança de paradigmas? O que dizem
os teóricos?

Um público comprometido com a leitura é crítico,
rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas
que alguns fazem passar por ideias.
Vargas Llosa

Ao vasculhar livros e artigos que tratassem da importância da leitura
crítica, sobre a formação do leitor crítico, encontrei em alguns deles a epígrafe
que usei para iniciar esta parte da minha escrita. Indubitavelmente, é um
enunciado impactante e que merece estar em todos os estudos sobre o ensino
da leitura por, exatamente, mostrar a força que o ato de ler exerce na
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constituição do sujeito. Entretanto, uma pontinha de curiosidade me fez
questionar: por que Vargas Llosa se preocupa com a leitura crítica? O que está
por detrás dos lemas que os tornam assim tão perigosos? Talvez, porque
lemas são ideias que, ao não serem debatidas em suas concepções mais
abrangentes, podem ser compreendidas de maneira equivocada, multiplicandose as interpretações sem que estejam respaldadas pela verdade (REBOUL
apud RAMOS, 2012, p. 22).
Desse modo, leitura sem criticidade leva apenas à repetição de frases,
slogans e lemas. E de tanto repetir, o repetidor acaba por acreditar naquilo que
diz, porém sem “gravemente meditar” (REBOUL apud RAMOS, 2012) sobre o
que repete. Assim, o repetidor torna-se um sujeito acrítico, submisso,
obediente, quieto e facilmente manipulável. Daí, a preocupação de tantos
teóricos com o ensino da leitura nas escolas brasileiras.
Fala-se muito em fracasso no ensino da leitura crítica, o que tem
provocado muitos debates e proposições no âmbito acadêmico, isso porque se
percebe um estado de crise em que se encontra a leitura. Segundo Maia (apud
SANTOS; WINKELER, 2012), tal crise não pode ser desvencilhada da crise da
escola, até mesmo porque, em grande parte, é no espaço educativo onde o
trabalho com a leitura se dá de forma mais sistematizada e onde se encontram
os principais sujeitos no processo de formação de leitores: o professor e o
aluno.
No Brasil, o ensino da leitura tem sido enfaticamente marcado por
alguns estudos feitos por importantes teóricos que se debruçam sobre o
problema já há algum tempo. Entre eles, Ezequiel Theodoro da Silva, Angela
Kleiman, Regina Zilberman, Eni Orlandi e Magda Soares, autores em cujas
concepções de leitura se assenta a orientação deste trabalho.
Magda Soares (1995) afirma ser impossível discutir questões de
educação e de ensino sem uma contextualização sócio-histórica, sendo que
essa contextualização, no que diz respeito ao ensino da leitura é
particularmente importante, sobretudo se a discussão se fizer sob a ótica das
classes populares. A autora propõe que algumas reflexões sejam feitas sobre
os problemas que se apresentam para as classes populares quando se trata da
apropriação da leitura, alguns problemas de ordem técnica, outros de ordem
ideológica.
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Sua primeira reflexão se dá sobre os objetivos da aquisição e do
desenvolvimento da leitura pelas classes populares. Por que ler? Para que ler?
Soares (1995) afirma que algumas pesquisas demonstram que para essas
classes leitura é uma necessidade pragmática. Ler “para arranjar um serviço”,
“para saber onde a gente pode entrar”, “para entender documentos e, assim,
não ser enganado”, sem esquecer que essas pessoas devem ler para se
adequarem ao modo de produção das sociedades. Enquanto isso, nas classes
privilegiadas, lê-se para “obter informações sobre outras culturas, para
socializar-se, por lazer, para integrar-se melhor no mundo”.
O que se vê é que a escola tem atribuído ao ensino da leitura objetivos
que respondem ao conceito que desta têm as classes privilegiadas: leitura
como objeto de fruição, leitura como instrumento de circulação de
conhecimentos (SOARES, 1995, p. 49).
Orlandi (1995) corrobora as afirmações de Soares e reafirma que leitura
para as classes populares tem uma finalidade pragmática: ler para se defender;
já para a classe dominante, tem finalidades construtivas: ler para dominar
(ORLANDI, 1995, p. 58). A autora reforça o questionamento de Soares e afirma
que é preciso, sim, esclarecer os determinantes sociais de classe do leitor, que
atuam sobre suas condições de produção de leitura, e a relação com as nossas
condições de ensino da leitura, se é que realmente queremos um ensino de
transformação.
A segunda reflexão apresentada por Soares (1995) é sobre o fato de a
escola privilegiar o ensino da norma culta da língua portuguesa, trazendo para
os alunos oriundos das classes populares uma dupla tarefa: aprender a ler e
aprender “uma nova língua” simultaneamente. É como se a escola
desempenhasse um papel redentor, tendo como filosofia de ação a “missão” de
libertar o aluno de sua marginalidade linguística. Para isso, usa o método da
correção. E temos aí a instituição do preconceito linguístico: linguagem padrão
versus linguagem “errada” (pelo menos dada como errada por alguns
gramáticos). Mais uma vez, estabelece-se o desinteresse pela leitura, pois
ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não
consegue extrair sentido (KLEIMAN, 2007, p.16).
Uma última reflexão apresentada por Soares (1995) é sobre o acesso ao
livro e o status dado a ele. Conforme a autora, as escolas frequentadas pelas
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classes populares sonegam aos alunos o convívio com o livro; ou não têm
biblioteca, ou colocam o livro como algo raro que não pode ser manuseado
para que não seja danificado.
Em relação complementar, Ezequiel Teodoro da Silva (1997), quando
anuncia sobre o problema da leitura no contexto brasileiro, a trata de modo
figurado como uma lei-dura. Uma lei assim tão dura que impõe sobre
professores e alunos um conjunto de restrições que impedem a fruição da
leitura por milhões de leitores em potencial. Para Silva (1997), é essa lei que
coloca o ensino da leitura em situação de crise num reflexo de outras crises tão
comuns na sociedade brasileira, como, por exemplo, crise na saúde, crise
política, crise econômica e tantas outras. Em seu texto, Silva (1997) nos mostra
como essa LEI-DURA bloqueia e impede o surgimento de leitores críticos.
Aqui, o autor vai ao encontro de Soares (1995) quando afirma que essa lei
privilegia a elite dirigente e mantém o povo distante dos livros. É que a leitura
de bons livros estimula a crítica, a contestação e a transformação, e isso pode
abalar a estrutura social vigente; portanto, o regime de privilégios.
Dessa forma, o ensino da leitura segue seu caminho de ensaio-e-erro,
mais erros do que acertos, de modo a desenvolver o “desgosto” pela leitura.
Além dessas primeiras restrições descritas, ainda vige o princípio político de
dividir para governar. Os especialistas que fazem ciência na área da leitura não
devem compartilhar seus conhecimentos, suas descobertas. A visão do todo, a
integração de diferentes perspectivas (social, histórica, política literária,
linguística etc.), é sempre perigosa e deve ser evitada. Os estudos na área da
leitura devem vir sempre como retalhos e nunca costurados juntos.
É como afirma Geraldi (1993, p. XIV) prefaciando o livro de Ezequiel
Teodoro.
Quanto menos se lê, mais autoritária e única é a leitura das
‘autoridades’. Lutar pela leitura, pelo livro, pela biblioteca é, então,
uma forma de lutar contra o ensino autoritário, repetitivo, alienante e
livresco.

Além das questões de classe social, de ensino da norma culta da língua,
além dos problemas encontrados na educação brasileira, da falta de incentivo,
de ensino mecanicista da leitura, outras questões permeiam a crise no ensino
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da leitura, como, por exemplo, o material didático, a formação do professorleitor, a falta de bibliotecas e como a escola trata o ensino da leitura, dentre
tantas outras coisas.

2.3 O livro didático, para o bem ou para o mal?
Livro didático, força hercúlea na educação brasileira, força estranha,
sangue que corre no sistema escolar brasileiro. Oxigênio.
Reverenciado. Adorado. Bíblia sagrada. Convence sem falar.
Seguidores. Ou seria mais um retrato de uma bengala, muleta, lente
para miopia ou escora que não deixa a casa cair?
Ezequiel Theodoro da Silva

Conforme Silva (2009), o livro didático acompanha a educação brasileira
desde o início do século XIX com cartilhas, manuais de ensino e coletâneas de
textos. Mas foi depois da revolução de 1964 e de um acordo assinado entre o
MEC e a Usaid (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional), em 1966, que os materiais didáticos ganharam força e passaram
a ser usados em larga escala nas escolas brasileiras.
Silva (2009, p. 40) chama atenção para o fato de que nessa época dois
cenários se configuravam na educação brasileira. O primeiro dizia respeito à
introdução e à sedimentação da pedagogia tecnicista (métodos e técnicas de
ensino), e o segundo tinha a ver com a opressão ao trabalho dos professores
no que se refere à produção de um ensino de qualidade e à redução cada vez
maior dos salários. A partir daí, com sistemática destruição da dignidade
profissional dos professores, principalmente daqueles que trabalham com
Ensinos Fundamental e Médio, esses se viram obrigados a aumentar suas
jornadas de trabalho deixando de serem professores para serem “dadeiros de
aula” (SILVA, 2009), passando a usar os livros didáticos como coletes salvavidas.
Para Geraldi (apud SILVA, 2009, p. 41), os professores não adotam
livros didáticos; eles são adotados pelos livros didáticos. E aqui coloco uma
frase que eu e meus colegas repetíamos sempre que deixávamos uma
“reunião pedagógica”: “ensina-se o livro, não o aluno”. A preocupação da
coordenação pedagógica estava sempre voltada para que cumpríssemos o
programa independente se o aluno havia aprendido ou não.
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Outros autores também denunciam o livro didático como sendo algo tão
ruim para a formação do aluno, do leitor-crítico, que eu me arriscaria a dizer
que, para esses mesmos autores, o material didático pode ser considerado o
inimigo número um dos alunos e dos professores. Só para se ter uma ideia,
Osman Lins chamou esses livros de “Disneylândia pedagógica”, Umberto Eco
batizou de “mentiras que parecem verdades” e a brasileira Maria de Lourdes
Nosella arrematou com o nome de “as belas mentiras” (SILVA, 1991, p. 15).
Em outras palavras, no todo, os livros didáticos são vistos por alguns
estudiosos como materiais enganosos que em nada contribuem para melhorar
o quadro educacional do País.
Para Geraldi (1993), os livros didáticos, as fotocópias e as apostilas são
materiais de consumo rápido, descartáveis. Não se estuda um livro inteiro, é
difícil. “Engolem-se informações pré-fixadas como conteúdos; não se degustam
conquistas, as sopas pré-fabricadas das respostas a repetir não exigem o
trabalho de cortar, mastigar, degustar – a papa está pronta” (GERALDI, 1993,
p. XIV).
Entretanto, Magda Soares3 rebate as críticas feitas ao livro didático. Ela
nega que o livro didático tira a autonomia e liberdade do professor para buscar
ou criar, ele mesmo, o material e as atividades com os quais desenvolve o
processo de ensino e de aprendizagem. Na perspectiva de Soares, um dos
pontos falhos dessa crítica é que ela não considera e não respeita as
condições de trabalho que são dadas ao professor no Brasil hoje. Um segundo
ponto falho é que não é propriamente o livro didático que tira a autonomia e
liberdade do professor. A autora afirma que o professor que se deixa dirigir
exclusivamente pelo livro didático está renunciando à autonomia e à liberdade
que tem, que pode ter e que deve ter. Essas autonomia e liberdade estão
garantidas quando o professor usa o livro didático apenas como um
instrumento de trabalho, lançando mão dos textos e das atividades que o livro
propõe como uma facilitação de seu trabalho. O autor ou os autores do livro
didático, com mais tempo, mais vagar e quase sempre mais experiência,
oferece(m) a ele suporte para a realização de sua tarefa, por meio da seleção
de textos adequados, informações necessárias, atividades apropriadas, o que
3

Entrevista dada no dia 07 de junho de 2011 ao blog Pedagogia, Filô e Letras Disponível em:
<http://pedafiloletras.blogspot.com.br/2011/06/magda-soares-e-o-livro-didatico.html
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exige busca, pesquisa, reflexão, coisas para as quais o professor dificilmente
teria tempo ou condições.
Parece-me, então, que, no que diz respeito ao livro didático, os
professores devem estar atentos para que ele não se torne um objeto sempre
ali, onipresente, onisciente e onipotente, adorado pelos professores e odiado
pelos alunos. Talvez, o livro didático deva ser usado como uma fonte de
pesquisa que desperte a curiosidade epistemológica dos alunos e permita que
a construção do conhecimento esteja sempre vinculada ao contexto sóciohistórico no qual os alunos estão inseridos, nunca perdendo de vista o
desenvolvimento da criticidade do educando. Que o livro didático seja um
instrumento de transformação social, que provoque a reflexão e que permita
que o leitor/aluno construa sua própria análise, crie seu significado e dê sentido
àquilo que lê.

2.4 E aí, biblioteca para quê?

Ler não é matar o tempo, mas sim fecundá-lo.
H.C. Brumana

Quando se pesquisa sobre bibliotecas em geral, deparamo-nos com
frases eloquentes ditas por importantes intelectuais do mundo todo. Por
exemplo:
Que imenso tesouro pode estar oculto em uma biblioteca pequena e
selecionada! A companhia dos mais sábios e dignos indivíduos de
todos os países, através de milhares de anos, pode tornar o resultado
de seus estudos e de sua sabedoria acessíveis para nós (Ralph
Waldo Emerson).

Ou ainda: “A biblioteca é o templo do saber, e este tem libertado mais
pessoas do que todas as guerras da história” (Carl Rowan).
Antes, porém, de falar sobre a importância da biblioteca para a formação
do leitor crítico, se me permitem, gostaria de falar sobre as bibliotecas
escolares que frequentei no primário e nos primeiro e segundo graus. No
primário, na Escola Maria Teresa, aqui mesmo em São João del-Rei, a
biblioteca era apenas uma sala de aula com alguns poucos livros, algumas
mesas e cadeiras, e com aquela decoração tradicional feita com personagens
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dos livros que ali estavam. Não frequentávamos muito a biblioteca, somente
uma vez ou outra havia o momento da leitura. Íamos para lá, a professora lia
algumas páginas em voz alta, outras vezes éramos livres para ler o que
quiséssemos ou então apenas podíamos “descansar as cabecinhas” um pouco
antes de voltarmos às aulas. Descansar as cabecinhas depois de correr 20
minutos pelos pátios da escola era o que havia de melhor. Nada como um
cochilo para restaurar as forças.
Já nos primeiro e segundo graus, no Colégio Estadual Cônego Osvaldo
Lustosa, também aqui em São João del-Rei, a biblioteca era maior e até havia
muitos livros. Entretanto, ela mais parecia um depósito, um quarto de despejo,
do que uma biblioteca. Havia de tudo lá: móveis quebrados, caixas com livros
velhos vindos de doação, bolas, redes e outros materiais das aulas de
Educação Física. E num cantinho sentado em uma mesa pequena cheia de
carteirinhas de estudantes, ficava o Zito. Zito, o disciplinário. Zito, “o cara”.
Íamos muito à biblioteca para conversar com o Zito, principalmente quando
éramos expulsos da sala de aula.
Trago essa pequena história apenas para ilustrar o que uma biblioteca
escolar jamais deve ser, mas que infelizmente ainda é fato em muitas de
nossas escolas.
Silva

(1995)

afirma

que

as

nossas

bibliotecas

escolares

são

extremamente precárias. O autor lamenta o fato de que os equipamentos para
o incentivo à leitura ainda estão por ser conquistados, dentre eles uma
biblioteca devidamente montada e funcionando como tal, e não apenas uma
sala qualquer com uma placa na porta. A afirmação de Silva é corroborada pelo
censo escolar de 2013.
Dados do censo escolar de 2013, analisados pelo programa Todos pela
Educação, do governo federal, revelam que somente 35% das escolas
brasileiras possuem bibliotecas. Na comparação feita entre os Estados do
Brasil, a rede particular de São Paulo é a que tem o menor número de escolas
equipadas com bibliotecas: 39% (em 2011, eram 38%). São Paulo também tem
o menor porcentual de escolas públicas com bibliotecas, apenas 13% (em
2011, eram 11%). O estudo também faz uma comparação com números do
Censo 2008 e mostra que mesmo as escolas construídas nos três anos
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seguintes (foram 7.284 novas unidades) não contemplam o espaço: apenas
19,4% dessas novas instituições têm biblioteca.
Os Estados mais carentes são os das Regiões Norte e Nordeste, que
tradicionalmente têm infraestrutura escolar precária, com escolas que chegam
a funcionar em construções sem energia elétrica e saneamento básico. Na
rede municipal do Maranhão, por exemplo, só 6% das escolas têm biblioteca.
A justificativa mais comum é a falta de espaço físico, já que muitas das
novas escolas são construídas em terrenos apertados. No caso das unidades
antigas, muitas deram outro uso para a biblioteca: boa parte virou sala de aula
para suprir a demanda por vagas e, em outras, a área foi, aos poucos, se
tornando um depósito, com computadores empilhados e livros empacotados.
Para piorar ainda mais, quando se analisa o déficit por nível de ensino,
vê-se, ainda, que as instituições de ensino infantil são as mais prejudicadas:
enquanto 82% das escolas de ensino profissional e 52% das de Ensino Médio
construídas após 2008 possuem biblioteca, apenas 10% das de ensino infantil
têm o espaço.
Muito tempo já se passou depois que terminei o Ensino Médio, mais
tempo passou de quando saí do ensino “primário” e tudo continua como
naquela época. O descaso é tanto que, ainda hoje, a biblioteca continua sendo
um porão, um quarto de despejo, e o que é pior, em alguns casos, a área se
torna o local de castigo. O aluno conversou na aula, é mandado para lá. Ler
torna-se uma punição.
Neste ponto, retorno à epígrafe que usei para iniciar a discussão sobre a
biblioteca. Ler não é matar o tempo e biblioteca não é depósito, muito menos
local de punição. Se cabe à escola propiciar condições para que o processo de
ensino-aprendizagem ocorra de forma a levar o aluno a refletir sobre o que lhe
é ensinado, a biblioteca tem papel fundamental nesse processo. A biblioteca
deve ser um espaço onde aconteçam ações que complementem o trabalho
realizado em sala de aula.
Ensino e biblioteca são instrumentos complementares [...]; ensino e
biblioteca não se excluem, completam-se. Uma escola sem biblioteca
é um instrumento imperfeito. A biblioteca sem ensino, ou seja, sem a
tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura, será, por seu
lado, instrumento vago e incerto (LOURENÇO FILHO apud SILVA,
2009, p. 187).
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Pensar a leitura e a escrita na biblioteca implica, portanto, insurgir-se
contra os sentidos comumente atribuídos e cristalizados sobre esse
espaço de leituras ditas privilegiadas, cujas relações de força que a
envolvem – próprias às relações de poder – utilizam o texto para
fechá-lo em um único prisma, cristalizando seus múltiplos sentidos
possíveis. Pensar a leitura e a escrita na biblioteca implica, em
contrapartida, ultrapassar a ideia de que consiste essa instância num
edifício, numa sala de leitura, numa mera coleção de livros
enfileirados numa estante ou digitalizados nos provedores
informáticos. Uma biblioteca, em qualquer esfera da atividade
humana, emerge com base nos pressupostos bakhtinianos, como um
espaço discursivo por excelência, o qual só adquire pleno sentido
pelo trabalho linguístico de seus leitores-escritores (BERNARDES,
2003, p. 87).

Mesmo sendo um ambiente de estudo, é preciso dessilenciar a
biblioteca. Abrir as janelas e deixar a luz entrar. Abrir as portas e deixar os
alunos entrarem. Ouvir o passar das páginas, ouvir as palavras sendo lidas em
suaves murmúrios.
Uma biblioteca não pode ser vista apenas como um depósito de livros,
mas acima de tudo como um espaço de interação discursiva. Para Chartier
(1999), na biblioteca, devemos encontrar livros que não procuramos, como se
fossem eles que nos procurassem. São leitores e textos em um processo de
interação contínuo que possibilita a reflexão e análise, gerando novos textos,
novas leituras. Pensar a leitura na biblioteca implica saber que o mesmo livro
lido por diferentes leitores produzirá diferentes sentidos, pois cada leitura será
o reflexo ou a refração das condições sociais de um dado momento histórico,
de um dado contexto. Implica, enfim, em acreditar, como o leitor-viajante de
Calvino, que não existe um verdadeiro e único sentido de um texto, pois que
cada leitura é sempre reescrita, sempre reencontro com um texto interrompido
pelas

contrapalavras

de

outras

leituras

e

leitores

(CALVINO

apud

BERNARDES, 2003, p. 88).

2.5 O Professor leitor, um sujeito existente, oculto ou indeterminado?
Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjunção.
Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito
assindético de nos torturar com um aposto .
Casou com uma regência.
Foi infeliz.
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Era possessivo como um pronome.
E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.
Não deu.
Acharam um artigo indefinido na sua bagagem.
A interjeição do bigode declinava partículas expletivas,
conectivos e agentes da passiva o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
Paulo Leminski

Após ler esse poema, é fácil sorrir. Quem de nós nunca desejou “matar”
um professor? Principalmente o de análise sintática e o de matemática. E por
que

sorrimos?

Ora,

porque

nos

identificamos

e

nos

identificamos

principalmente como alunos que passamos pelo torturante processo de
aprender análise sintática. Sujeito indeterminado, predicado, oração adjetiva
restritiva, “meu Deus”, complemento nominal...
Com a frase “Meu professor de análise sintática”, Leminski anuncia seu
poema. Não professor de língua portuguesa, não professor de literatura, não
professor de leitura, ou de redação, mas de análise sintática. É a isso que se
reduz um professor de língua portuguesa? Creio que sim. Lamentavelmente,
sim. E falo como aluna e como professora.
Não quero aqui demonizar a gramática. Não há dúvida de que se deve
ensinar a gramática normativa nas aulas de língua portuguesa embora sabe-se
perfeitamente que ela em si não ensina ninguém a falar, ler e escrever com
precisão (ANTUNES, 2007, p. 53). Cabe ao professor ensiná-la de modo que o
aluno saiba usá-la de acordo com a situação de vida experienciada. O ensino
da gramática pela gramática produz apenas um sentimento de frustração nos
alunos por não conseguirem entender tantas normas. Para Bagno (2000, p.
159), a gramática deve conter uma boa quantidade de atividades de pesquisa,
que possibilitem ao aluno a produção de seu próprio conhecimento linguístico,
como uma arma eficaz contra a reprodução irrefletida e acrítica da doutrina
gramatical normativa.
Defendo um ensino crítico da norma-padrão. E para empreender essa
crítica, é necessário despejar sobre o pano de fundo homogêneo do
cânon linguístico a heterogeneidade da língua realmente usada. Para
tanto, a escola deve dar espaço ao máximo possível de
manifestações linguísticas, concretizadas no maior número possível
de gêneros textuais e de variedades de língua: rurais, urbanas, orais,
escritas, formais, informais, cultas, não cultas, para o todo da língua e
não para algumas de suas formas (BAGNO, 2000, p. 156-157).
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Mas o que nos leva a nos tornarmos professores de análise sintática
esquecendo-nos dos outros aspectos tão importantes para a formação de
nossos alunos? Eu diria que, primeiramente, o currículo de língua portuguesa,
o qual põe em foco muito mais a gramática do que a formação do leitor sob a
ótica da criticidade. Como lembra Gonçalves (apud LIBERALI, 2012, p. 25),
pesquisadores na área de educação têm apontado e criticado a forma
educacional burocrática que ainda prevalece nas instituições, pautada em
currículos preestabelecidos, pré-preparados pelos legisladores, que instituem
controle sobre a educação e sobre os professores; ou seja, o que deve ser
ensinado, quando e por quem o processo deve ser realizado. Dessa forma, fica
o educador privado de pensar e decidir sobre o seu que-fazer educacional.
É nesse contexto que cabe aqui uma reflexão sobre a formação do
educador e sua prática efetivamente. Segundo Van Manem (apud LIBERALI,
2012, p. 26), o educador se forma sob três perspectivas: a técnica, a prática e a
reflexiva. O educador técnico estaria preocupado, inicialmente, em alcançar os
objetivos estabelecidos e decididos por outros. O educador prático consideraria
as justificativas educacionais para as suas ações e a qualidade dos objetivos
alcançados. E o educador reflexivo seria a soma das anteriores, porém se
ocuparia das implicações éticas e morais de suas ações e dos arranjos
institucionais dos quais faz parte. O educador crítico pondera sobre os
objetivos educacionais, se preocupa com questões sobre justiça e igualdade,
reflete histórica e socialmente sobre o que ensina, preocupa-se com a
emancipação e a autonomia de seus alunos. O educador crítico está
preocupado com a transformação social.
Nesse sentido, o educador preocupado em formar alunos críticos e
reflexivos deve trabalhar como sugerido por Giroux (apud LIBERALI, 2012, p.
33-34):
Torne o pedagógico mais político: desenvolver postura crítica em
que a reflexão e ação ajudem os estudantes a desenvolverem
‘uma fé profunda e duradoura na luta para superar as injustiças
econômicas, políticas e sociais, e humanizarem-se ainda mais
como parte desta luta’;
Torne o político mais pedagógico: desenvolver interesses
políticos emancipadores tais como: ‘tratar os estudantes como
agentes críticos, tornar o conhecimento problemático, utilizar o
diálogo crítico e afirmativo, e argumentar por um mundo
qualitativamente melhor para todas as pessoas’.
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Retornando ao professor leitor, algumas questões devem ser pensadas:
o que o professor lê? Que acesso tem o professor aos livros de sua área de
conhecimento? Quantas visitas faz o professor às bibliotecas, às livrarias?
Quantos livros o professor tem condições de adquirir, visando ao incremento do
ensino e ao seu crescimento como pessoa? Que tempo sobra afinal, para a
busca e a leitura de textos? E a biblioteca escolar existe e está funcionando
realmente? (SILVA, 1994, p. 16). O professor, muitas vezes, não tem tempo
para ler, pois o baixo salário exige que trabalhe em mais de um turno, não
sobrando tempo para preparar uma aula, imagina simplesmente ler. Porém,
mesmo com todas as dificuldades, é imprescindível que o professor encontre
tempo para a leitura, pois ela é fundamental para a sua formação e para a sua
prática pedagógica, visto que sem o seu testemunho dificilmente ele irá
conseguir estimular o aluno a ler e muito menos formar o leitor. A leitura crítica
precisa ser ensinada na escola pelo professor, já que ela não é inerente ao ser
humano; deve ser incentivada e estimulada. Silva (2009, p. 31) diz que ensinar
a ler criticamente significa, antes de tudo, “dinamizar situações em que o aluno
perceba, com objetividade, os dois lados de uma mesma moeda ou, se quiser,
os múltiplos lugares ideológico-discursivos que orientam as vozes dos
escritores nos seus textos”.
“Agir

como um educador crítico é, dessa forma, oportunizar o diálogo,

pois somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também, de
gerá-lo” (FREIRE, 2013a, p. 115).

2.6 Novos tempos, outros paradigmas

Analisando sob outro ponto de vista, podemos dizer que o que vem
acontecendo no ensino da leitura talvez não seja uma crise, mas sim uma
mudança de paradigmas. Durante muito tempo, as práticas pedagógicas
relacionadas ao ensino da leitura deram destaque às práticas mecânicas.
Antes, ao se trabalharem textos em sala de aula, principalmente os literários, o
objetivo era ou gramatical, ou se preocupava em extrair do texto informações
explícitas, ou então visava a apenas um estudo cronológico de obras literárias.
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De acordo com Aguiar e Suassuna (2013, p. 8), até a década de 1970,
no Brasil, a presença da Literatura nos anos iniciais marcava-se por uma visão
de “leitura como meio” (para transmitir a norma culta, conservar e defender a
língua materna, inculcar valores morais e cívicos e levar à ascensão social) e
pela difusão de um patrimônio cultural. A partir da década de 1970, esse
patrimônio se transformou em objeto de ensino do então 2º grau, que adota
uma perspectiva cronológica, e o texto literário passou a ser fortemente
utilizado para o ensino da língua materna e da gramática (ZILBERMAN apud
AGUIAR; SUASSUNA, 2013, p. 8).
Lajolo (apud AGUIAR; SUASSUNA, 2013) critica o uso do texto como
pretexto para aprendizagens diversas que desconsideram o próprio texto em si.
Ela denuncia que esse modelo de ensino usa o recurso do texto para a
reprodução de comportamentos desejáveis, pela transmissão de atitudes e
valores, como também pela apreensão de um modelo padrão de língua, a
chamada norma culta, transformando o texto em um objeto pronto e acabado,
portador de normas linguísticas, estéticas e ideológicas que devem ser
apreendidas, aceitas e repetidas pelos alunos sem discussão, uma vez que tal
texto foi escolhido e legitimado por instâncias superiores das quais o aluno não
faz parte.
Assim parece impossível que tais textos venham a se transformar em
objeto capaz de manifestar as necessidades desses alunos em objeto
de identificação e apropriação por parte dos mesmos (ZILBERMAN
apud AGUIAR; SUASSUNA, 2013, p. 9).

Assim, com o passar do tempo e após inúmeros estudos e discussões
acadêmicas, os teóricos propõem que o ensino da leitura deixe de ser
linguístico ou cronológico e apontam para novos paradigmas que propõem um
ensino da leitura mais preocupado com a formação do leitor.
Cosson (2009, p. 38) demonstra de forma didática os diferentes
paradigmas teóricos sobre leitura e os categoriza em três grupos. O primeiro
está centrado no texto. A leitura é entendida como um processo de
decodificação. O domínio do código é condição básica para que a leitura se
efetive. O segundo paradigma tem o foco no leitor, que, com base no
conhecimento de mundo e nas inferências que faz sobre o texto, atribui
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sentidos sobre este; nesse caso, o sentido depende daquilo que o leitor busca
encontrar no texto mais do que nas palavras que ali estão. Para Cosson
(2009), o risco de privilegiar o leitor na construção do sentido do texto é
esquecer que esse sentido é construído socialmente. E o terceiro grupo não
desconsidera o primeiro modelo, nem o segundo. Leitor e texto são
equipotentes, e leitura é o resultado da interação de ambos. Trata-se, pois,
de um diálogo entre autor e leitor mediado pelo texto, que é
construído por ambos nesse processo de interação. O ato de ler,
mesmo realizado individualmente, torna-se uma atividade social. O
significado deixa de ser uma questão que diz respeito ao leitor e ao
texto para ser controlado pela sociedade. [...] Aprender a ler é mais
do que adquirir uma habilidade, e ser leitor vai além de possuir um
hábito ou atividade regular. Aprender a ler e ser leitor são práticas
sociais que medeiam e transformam as relações humanas (COSSON,
2009, p. 38)

Essas três formas de pensar a leitura não devem ser tomadas como
conflitantes e incompatíveis. Cosson (2009, p. 39) afirma que todas elas
compõem o processo de leitura, visto que a leitura se inicia primeiramente com
a antecipação que fazemos do texto, em seguida entramos no texto através
das letras e das palavras, a fim de então realizarmos as decifrações, para,
enfim, chegarmos a uma interpretação e compreensão do texto. Tomo a
interpretação e a compreensão como uma leitura crítica do texto, a qual está
relacionada às ligações estabelecidas pelo leitor durante a leitura desse e tem
como essência as inferências por meio das quais o leitor relaciona o texto com
sua leitura de mundo.
A leitura, sob essa perspectiva,
irá tomar a língua como discurso, considerando as relações entre os
sujeitos e os contextos em que estes estão inseridos. Dentro desse
panorama, a leitura e a escrita figuram como práticas de interação
autor-texto-leitor (SOARES apud AGUIAR; SUASSUNA, 2013, p. 11).

Ainda sob essa perspectiva, a leitura evidencia o seu caráter social, pois
o contato com diferentes textos permite que o sujeito estabeleça ligações com
expressões sociais e culturais atinentes a outros tempos e outros espaços.
Dessa forma, o ato de ler deixa de ser uma ação de decifração para ser um ato
social, e sendo social exige do sujeito uma atitude ativa responsiva para a
construção

de

sentidos

linguísticos.

Isso

porque,

como

afirma
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Bakhtin/Volochínov (1992), a língua não é apenas um sistema normativo, e
nem somente uma questão de criatividade individual.
Língua é a materialização da linguagem humana verbalizada. É fruto
do trabalho humano, o que implica dizer que é ideológica, ou seja, é
mais do que um sistema unirreferencial, pois, além de referenciar o
mundo imediato, ela também representa um outro mundo para além
da imediatez interacional. Portanto, língua é um sistema linguísticoideológico (pois se constitui de signos linguístico-ideológicos) através
do qual a linguagem humana verbal se materializa para referenciar o
mundo, representá-lo e constituir outro mundo para além do imediato
(GEGe, 2009, p. 65).

Com isso, a linguagem carrega expressividade; ou seja, ela carrega a
atitude valorativa dos sujeitos em relação ao seu objeto discursivo (GEGe,
2009, p. 66).
De um paradigma a outro, Suassuna (apud AGUIAR; SUASSUNA, 2013,
p. 13) destaca que o sentido não está no texto, mas se constrói no momento
mesmo da interlocução. A autora também ressalta que prática da leitura na
escola deve passar pelo reconhecimento de sua dimensão cultural, e não
escolar. Destarte,
como uma das necessidades fundamentais do ser humano é a
atribuição de sentido ao mundo e a si mesmo, a leitura [...] adquire
papel crucial e insubstituível, na medida em que atua de forma mais
abrangente para o estabelecimento desse diálogo, pois
‘representando o particular, logra atingir uma significação mais ampla’
(BORDINI; AGUIAR apud AGUIAR; SUASSUNA, 2013, p. 13).

2.7 A formação do leitor crítico: ler para além das linhas
O que nos interessa é o encontro entre livros e sujeitos,
livros e leitores
Maria Jaqueline de Grammont M. de Araújo

Uso a citação de Araújo para iniciar esta conversa que versa sobre a
formação do leitor. Dialogando com a epígrafe, tentarei fazer algumas
considerações sobre a formação de leitor crítico e por que sua formação é
essencial não somente para ele mesmo como ser social e histórico, mas
também para a sociedade.
É interessante observar a ênfase dada por Araújo no uso do substantivo
encontro. O que me parece é que não é um encontro qualquer. Não é um
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encontro entre a língua codificada e o seu decodificador. Mas um encontro
entre texto, entre a palavra pensada e um leitor reflexivo.
Mas, afinal, o que é ser leitor?
Para Araújo (2011, p. 14), antes de responder a tal pergunta, é preciso
ter claro que ler, ou não ler, ser leitor ou não o ser, não possui correspondência
literal com o grupo socioeconômico dos sujeitos quando se parte do
questionamento do ato de ler como ação invariável e intransitiva.
Nessa perspectiva, o conceito de leitura é ampliado e definido pelo que é
lido, por quem lê, pelos objetivos e finalidades que colocam em movimento
essa ação, em contextos datados e específicos (STREET; SOARES apud
ARAÚJO, 2011, p. 14). Ou seja, não existe uma única leitura correta. O que se
tem são outras leituras, diferentes da nossa. São pontos de vista diferentes, o
que não significa que estejam errados. Cada um de nós faz a sua leitura. E
cada leitor, interpretando o que lê, “completa” a seu modo o texto lido
(KONDER, 2005, p. 7).
Desse, modo, a leitura é diversa e diversificada, ou melhor, existem
diferentes meios de se relacionar com a linguagem escrita de modo
específico e com a cultura escrita de forma mais ampla no
âmbito, inclusive, dos diferentes grupos sociais (ARAÚJO, 2011, p.
14).

Pode-se dizer, então, que a leitura possui uma relação intrínseca com o
contexto e as práticas culturais que a conformam. Nem abstratas, nem
independentes, nem neutras. A leitura e a escrita são práticas sociais em que
se intercambiam as modalidades orais e escritas de uso da língua (ARAÚJO,
2011, p. 14). Daí, termos diferentes leituras e diversos leitores.
Soares (s/d) corrobora as ideias já explicitadas. Para a autora, ler é um
verbo transitivo; ou seja, é um processo complexo e multifacetado e depende
da natureza da leitura e do objetivo que se tem ao ler. Conforme Soares (s/d),
não se lê um editorial da mesma maneira que se lê uma crônica de Veríssimo
no mesmo jornal.
É preciso dar complemento ao verbo ler quando se fala de ler muito
ou pouco, ler bem ou mal; como também é preciso dar complemento
ao verbo ler quando se avalia a leitura (e quando se pretende
desenvolver práticas sociais de leitura responsabilidade, sobretudo da
escola e dos professores) (SOARES, s/d).
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Silva (2009, p. 28) também vê na leitura múltiplos e diversificados usos.
Lê-se para conhecer. Lê-se para ficar informado. Lê-se para aprimorar a
sensibilidade estética. Lê-se para fantasiar e imaginar. Lê-se para resolver
problemas. E lê-se também para criticar e, dessa forma, desenvolver um
posicionamento diante dos fatos e das ideias que circulam por meio dos textos.
Mas voltemos à pergunta anterior. Afinal, o que é ser leitor? Ou, ainda, o
que é ser leitor crítico?, foco do questionamento que orienta esta pesquisa.
De acordo com Rolla (1995 apud AGUIAR, 2011, p. 110-111), existem
oito tipos de leitores segundo a quantidade, os modos e os interesses de
leitura. O primeiro tipo seria o não leitor, que é aquele sujeito com uma história
de vida distante dos livros desvalorizados pela família na primeira infância e
que apresenta um comportamento avesso à leitura. O segundo tipo é o leitor
apressado, que se caracteriza por ser um sujeito dinâmico, muito ocupado com
o trabalho, que lhe deixa poucas horas diárias de lazer. Lê para se informar dos
acontecimentos recentes e para se atualizar em assuntos diversos. Compra
jornal diariamente e assina uma revista mensal, ou pede emprestado, mas não
lê ficção ou lê às vezes. O leitor superficial é aquele que eventualmente lê, sem
privilegiar um tipo de leitura, e não manifesta preocupação com o valor estético
das obras. Escolhe os textos ao acaso; geralmente, a literatura de massa ou
gêneros já consagrados, como o romance romântico. A leitura não é algo
prioritário em sua vida. Existe também o leitor compulsivo ou eclético. Esse tipo
de leitor lê tudo que lhe cai nas mãos, mas mostra um espírito crítico em
relação aos textos, emitindo opiniões a respeito de autores e obras. Diferente
do leitor compulsivo, temos o leitor técnico, que faz leituras para estudo. São
textos técnicos que versam sobre assuntos relativos às disciplinas que está
cursando como aluno ou para aprofundamento teórico no campo profissional. A
leitura literária está ausente, porque a científica lhe toma todo o tempo
disponível. O leitor técnico não considera a leitura que realiza uma atividade
prazerosa, é um trabalho cansativo, que faz por obrigação. Há, ainda, o leitor
escolar, que é o professor que lê com um objetivo principal: indicar obras
literárias para os alunos. Há preocupação com o trabalho didático, que consiste
na análise e comentário das obras solicitadas, cujo assunto não diz respeito
aos seus interesses, nem ao seu gosto literário, principalmente quando se trata
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de literatura infanto-juvenil. Já o leitor profissional não é um leitor ingênuo, pois
lê para analisar estilos, buscando o valor estético das obras. A leitura literária e
a produção de textos fazem parte de seu cotidiano profissional. Suas leituras
constituem-se por obras técnicas sobre teoria literária e obras de autores
clássicos e modernos. Por último, a autora apresenta o leitor diletante, um leitor
ingênuo, que lê sem conhecimento prévio, por puro prazer. Tem um livro de
ficção na cabeceira e lê obras de autores consagrados ou popularmente
conhecidos, preferindo literatura de consumo fácil (histórias de amor e de
suspense, enredos de folhetim) e fazendo pouca leitura informativa.
A essa lista, incluo o leitor crítico, que é aquele que constrói sentidos,
aquele que, por meio da reflexão sobre o funcionamento da língua nos textos, é
capaz de desenvolver sua competência discursiva, de forma a interagir em
diferentes situações. De acordo com Brandão (1994, p. 85), a palavra para o
leitor crítico “é signo e não sinal (no sentido bakhtiniano)”. O leitor crítico é
aquele que, além do sentido das palavras, descobre também o significado das
pausas, dos silêncios, da pontuação.
Para ser um leitor crítico, não basta compreender o que está dito, é
preciso compreender também o não dito, as entrelinhas, o implícito no texto . O
leitor crítico é aquele que, diante de qualquer texto, seja ele verbal ou não,
coloca-se numa postura ativa, de análise, de resposta ao texto lido. Ele não só
analisa o texto, mas também os demais elementos da situação de produção:
quem fala, para quem fala, em qual contexto e momento histórico ele foi
produzido e em que meio ele foi divulgado e com qual intenção.
Ler, nesse sentido, é assumir uma postura ativa diante do que lemos. Só
assim podemos ser leitores competentes e críticos, aptos para o exercício da
cidadania, aptos para a vida. É preciso ir além do sistema linguístico. É preciso
assumir a prática da leitura numa perspectiva discursiva, isto é, num
processo complexo de atribuição de sentidos que se distancia da
decifração de códigos linguísticos ou do reconhecimento de
parágrafos do texto, eliminando a linearidade e investindo na
verticalização do processo de construção da leitura (PETRONI;
OLIVEIRA, 2010, p. 133).

Cabem aqui, então, alguns questionamentos. Como fazer o sujeito
transitar do estágio de não leitor para leitor crítico? O que seria promover a
criticidade em nossos alunos? Quais textos apresentar aos nossos alunos para
72

que estes se transformem em leitores críticos? Como trabalhar a leitura de
forma que eles passem do processo de decodificação para o processo de
atribuição de sentidos? A quem cabe essa tarefa? À escola? Ao professor de
língua portuguesa apenas?
Encontrar respostas para esses questionamentos não é algo fácil e
muito menos simples. Contudo, creio ser possível discuti-las por meio do
diálogo com alguns teóricos que há muito pesquisam o tema.
Comecemos pela desgramatização do ensino da língua. Geraldi (2013,
p. 119) afirma que se confunde estudar a língua com estudar gramática, a qual
não apenas não interessa à infância quanto aos benefícios que lhe são
atribuídos,

atuando

muito

mais

como

elemento

de

antagonismo

ao

desenvolvimento intelectual do aluno.
Para Geraldi (2013), todo aluno que chega à escola já traz consigo,
mesmo sem ter consciência, o conhecimento prático dos princípios da
linguagem. Conhece os gêneros, os números, as conjugações. É a gramática
natural, o sistema de regras que formam a estrutura da língua, e que os
falantes interiorizam ouvindo e falando (GERALDI, 2013, p. 119). A partir daí,
pode-se seguir duas diferentes perspectivas sobre o ensino da língua: ou ela é
vista como instrumento de comunicação, meio de troca de mensagens, que
terá como objetivo o desenvolvimento de habilidades de expressão e
compreensão, o uso da língua; ou ela é tida como um sistema, cujas regras
devem ser aprendidas para depois serem identificadas e descritas, e cujo
objetivo é o conhecimento do sistema linguístico, o saber a respeito da língua.
O aluno, acostumado a salmodiar, na escola, enunciados que não
percebe, a repetir passivamente juízos alheios, a apreciar, numa
linguagem que não entende assuntos estranhos a sua observação
pessoal; [...] encarna em si uma segunda natureza, assinalada por
hábitos de impostura, de cegueira, de superficialidade. [...] Esse
empobrecimento pode ser considerado o primeiro traço que jovens
leitores aprendem em manuais e antologias e, que repetido ao longo
da vida escolar, pode incapacitá-los permanentemente para a fruição
de obras que não sigam à risca o modelo proposto pela cartilha
escolar (GERALDI, 2013, p. 120-121).

Para o autor, não é a gramática que nos deu uma língua, mas a vida;
portanto, ensinar uma língua é ampliar a experiência do aluno com a nossa
(GERALDI, 2013, p. 121). Na visão desse autor, é preciso, se queremos formar
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leitores críticos, afastar nossos alunos da estereotipia e colocá-los em tensão
para que eles não substituam suas expressões individuais por um discurso
explicativo já formulado. Precisamos estimulá-los a perguntar, a procurar
entender as coisas. Devemos motivá-los a investigar, pensar e falar.
Quando o homem assume seu caráter errante, viajando através das
suas caravelas, dos seus telescópios, dos seus microscópios, das
suas naves espaciais, não para conquistar e parar, mas
simplesmente para descobrir, inclusive a si mesmo, para se descobrir
um ser viajante, ele liga o espaço com o tempo no acontecimento da
sua viagem. Viagem que se dá também nas suas práticas de
linguagem (GERALDI, 2013, p. 122).

Dessa forma, o ensino da língua, portanto o da leitura, deixaria de ser de
reconhecimento, de reprodução ou de decodificação para ser um ensino
vivenciado enquanto experiência transformadora.
Se a leitura deve ser algo que provoque transformações no leitor e no
mundo ao seu entorno, faz-se necessário que ele desenvolva habilidades que
lhe possibilitem interpretar e analisar de maneira crítica todas as informações
que lhe chegam, independente de elas serem verbais ou não verbais. É
imprescindível que o sujeito desenvolva sua competência leitora.
O leitor crítico carrega consigo as leituras de mundo que ele já fez em
diferentes momentos de sua vida e com elas os significados por ele
construídos. Assim, influenciado por sua leitura de mundo, ao fazer a leitura da
palavra, esse leitor escreve e reescreve aquilo que lê, pois toda história da
leitura supõe, em seu princípio, essa liberdade do leitor que desloca e subverte
aquilo que o livro lhe pretende impor. “A leitura é sempre apropriação,
invenção, produção de significados. Apreendido pela leitura, o texto não tem de
modo algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor”
(CHARTIER, 1999, p. 77).
A leitura para ser crítica deve ser sentida e refletida, deve provocar
questionamentos, conflitos, inquietações interiores. A leitura crítica deve gerar
dúvidas, ansiedade, desejo de mudança, para depois, por meio da reflexão,
promover uma transformação, seja no sujeito, seja no seu entorno. Conforme
ressalta Ginzburg (apud GARCIA, 2010, p. 70), o importante não é tanto o que
se lê, mas como se lê, o que o sujeito faz de suas leituras e como as
transforma em convicções próprias. Em síntese, como ele é por elas formado,
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como se transforma enquanto sujeito, como constitui sua identidade. Dessa
maneira, a leitura é uma experiência existencial, pois a compreensão do texto
implica perceber quais são as relações que se estabelecem entre texto e
contexto.
É exatamente em função desse quadro de inquietações acerca da leitura
na constituição do sujeito que a presença do leitor crítico se faz significativa. Na
visão de Silva (2009, p. 24), a leitura crítica tem papel crucial na transformação
da realidade brasileira, uma vez que leva o cidadão a compreender as raízes
históricas das contradições e a buscar, pela ação concreta, uma sociedade em
que os benefícios do trabalho produtivo e, portanto, da riqueza nacional não
sejam privilégios de uma minoria.
Outro autor que destaca a importância da formação do leitor crítico para
a transformação da sociedade é Paulo Freire. Como vimos, o tema da leitura
está presente em várias de suas obras discutindo sempre a sua relevância
como chave para uma educação libertadora. Para o autor, o ato de ler é um ato
sério e empenhado por meio do qual o leitor procura classificar as dimensões
obscuras do objeto do seu estudo (FREIRE, 1997, p. 20).
Se para Soares ler é um verbo transitivo, para Freire o complemento
desse verbo é saber. Ler para saber. E saber é um processo de ação e
reflexão permanente sobre a realidade, e é nesse processo que a consciência
se constitui e dessa forma é intencionalmente dirigida para o mundo. Segundo
Freire, como leitores, temos sempre de comprometermo-nos numa espécie de
análise crítica daquilo que lemos para então começarmos a perceber a
significação real do contexto linguístico do texto.
O saber humano implica uma unidade permanente entre a ação e a
reflexão sobre a realidade. Enquanto presenças no mundo, os
homens são corpos conscientes que transformam este mundo pelo
pensamento e pela ação, o que faz com que lhes seja possível este
mundo ao nível reflexivo. Mas, precisamente por esta razão,
podemos agarrar a nossa própria presença no mundo, que implica
sempre unidade da ação e reflexão, como objeto de nossa análise
crítica (FREIRE, 1997, p. 20).

Conforme Paulo Freire, aprender a ler de forma crítica é poder “ad-mirar”
o mundo. É ganhar distância para ser capaz de pôr a descoberto a realidade
que o cerca e, assim, procurar entendê-la no todo. É ver de dentro, separar as
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partes e voltar a ad-mirá-la, ganhando, então, uma visão mais crítica e
profunda da sua situação na realidade que não condiciona (FREIRE, 2014, p.
80). Implica, também, admirar-se no mundo, é reconhecer-se homem capaz de
atuar e transformar uma realidade desumanizante. De acordo com o autor,
aprender a ler criticamente é um ato político, um ato de conhecimento, por isso
mesmo um ato criador (FREIRE, 2003b, p. 19). Daí que, para ele, não existe
um ensino puro da palavra. O que deve existir é um ensino reflexivo da palavra,
por isso enfatiza tanto a importância do ato de ler o mundo, compreender o
texto e o contexto sem dicotomias. Assim, ler criticamente é
análise e consequente reconstituição da situação vivida: reflexo,
reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem. [...]
O que antes era fechamento pouco a pouco vai abrindo; a
consciência passa a escutar os apelos que a convocam sempre mais
além de seus limites: faz-se crítica (FIORI, 2013, p. 14-15).

Para Freire, trabalhar a leitura de forma a desenvolver a criticidade do
aluno é fazer com que este reflita de maneira profunda sobre a realidade na
qual está inserido. É levá-lo ao desenvolvimento de um juízo apreciativo por
meio de uma atitude ou capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso,
tendo seus critérios e razões para tal e não aceitando afirmações de outros
sem o seu prévio exame (ROHDEN, 1986, p. 140). Dessa forma, o sujeito-leitor
que assim o faz constrói seu pensamento crítico acolhendo ou não qualquer
afirmação que lhe seja apresentada, tornando-se, então, capaz de pensar
certo, de querer saber superando a consciência ingênua, atingindo a
consciência crítica com base na práxis. Portanto, o pensar certo é o pensar
crítico, que oportuniza o diálogo, o debate sobre o mundo, problematizando as
condições da existência no mundo (MOREIRA, 2010, p. 97).
Outro elemento importante para a constituição do leitor crítico é a
curiosidade, elemento propulsor do conhecimento, que estimula a reflexão
crítica e afasta o comodismo e a passividade da educação bancária
(VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 68). Entretanto, essa curiosidade não é
apenas uma bisbilhotice ou uma curiosidade desarmada, mas uma curiosidade
necessária ao ato de ler. Quando Freire trata da curiosidade, ele a concebe
como uma curiosidade científica, produtora de conhecimento. É a curiosidade
científica que inquieta a curiosidade ingênua e a torna crítica. É a atitude crítica
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que leva ao conhecimento e à mudança, que vai além da percepção inicial e
simples do objeto a ser conhecido (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 69).
Curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta
[...] curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente
impacientes diante do mundo que fizemos, acrescentando a ele algo
que fazemos (FREIRE, 2015, p. 33).

Conforme Paulo Freire, a curiosidade é uma necessidade ontológica. É
ela que permite a criação e a recriação da existência humana. Para tanto, ela
deve ultrapassar os limites peculiares do domínio vital e se tornar princípio
fundante da produção de conhecimento. Foi a capacidade de olhar curiosa e
indagadoramente o mundo que tornou os homens e as mulheres capazes de
agir sobre a realidade para transformá-la, transformando igualmente a
qualidade da própria curiosidade (FREITAS, 2010, p. 107). Para o autor, a
curiosidade faz parte da pedagogia da pergunta e se encontra em oposição à
educação bancária, que traz certezas que reprimem e impedem que o sujeito
pense livremente. A curiosidade está ligada ao ato de estudar, difícil, mas
prazeroso, e é questionadora, própria da consciência crítica.
É a curiosidade, a reflexão e a conscientização que levam o sujeito-leitor
a um posicionamento crítico, e é esse posicionamento que faz com que ele
concorde ou não com as ideias que lhe são apresentadas. Só dessa forma a
leitura promove a superação da ingenuidade, dando ao aluno a condição de
refletir profundamente e apresentar então a sua compreensão dos fatos.
Todavia, é sempre bom lembrar que a criticidade não surge como um
passe de mágica. Como lembra Wolf (apud SILVA, 2009, p. 27), “caso
queiramos que os alunos [...] se transformem em cidadãos críticos, capazes de
avaliar criticamente as ideias de um número cada vez maior de materiais para
leitura, precisamos ensiná-los a ler criticamente”. O leitor deve ser ensinado e
incentivado a pensar criticamente, e seu aprimoramento como leitor crítico está
intrinsecamente ligado à atmosfera que predomina no contexto escolar. Nesse
ponto, voltamos ao professor, que deve levar para a sala de aula o debate,
dando aos alunos a oportunidade de inquirir, refletir sobre o que lê, bem como
a chance de argumentar em defesa do seu ponto de vista.
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Portanto, a leitura crítica deve ser inquietante, deve incomodar, e o leitor,
como afirma Freire, jamais deve se assentar sobre certezas. A formação do
leitor não é meramente uma questão de estimular o gosto pela leitura. É
preciso dar-lhe sabor político, filosófico e social para que a leitura que ele
venha fazer, seja da palavra ou do mundo, se faça uma leitura crítica,
filosoficamente fundada no saber que, no conhecimento, para então ser capaz
de construir significados.
Saber que garante que há uma dimensão crítica da consciência e nos
desloca do comportamento instintivo, não mediado, do tipo estímuloresposta, para a construção de significados para a atividade mediada,
para a construção da cultura. Para Freire a consciência crítica não é
inculcada, mas sim desenvolvida e formulada como uma atividade
essencial de toda aprendizagem (BERTHOFF, 2013, p. 16-17).

O leitor crítico deve ser capaz de problematizar o texto porque nunca
apenas lemos, porém lemos: o que, a respeito de que, à luz de, para que.
Todos esses complementos do verbo ler demarcam os propósitos de uma
leitura crítica que é levar o aluno a reconhecer as ideologias que subjazem por
trás das palavras e assim conhecer o mundo, pois a consciência do mundo
constitui-se na relação com o mundo (FREIRE/MACEDO, 2013, p. 83), que
deve ser tocado e transformado para gerar, então, a consciência do eu.
Somente quando compreendemos o mundo, somos capazes de falar a respeito
dele, e de talvez até transformá-lo. “Pela leitura crítica o sujeito abala o mundo
das certezas [...], elabora e dinamiza conflitos, organiza sínteses, enfim
combate assiduamente qualquer tipo de conformismo, qualquer tipo de
escravização às ideias do texto” (SILVA, 2009, p. 28).
Podemos, então, dizer que o leitor crítico, ao fazer sua leitura, mergulha
num processo de produção de sentidos ultrapassando a decodificação
mecânica dos signos, buscando os sentidos plurais para além das linhas,
sentidos

esses

determinados

por

fatores

sócio-históricos,

culturais

e

principalmente ideológicos. Sentidos que se constroem quando um sujeito leitor
se coloca diante do texto e interage não apena com o texto, mas com aquilo
que constitui o texto; ou seja, discursos (FELICÍSSIMO, 2009, p. 38).
Concluo trazendo Saramago no documentário Janelas da Alma, quando
diz que “para conhecer as coisas, há que dar-lhes a volta, dar-lhes a volta
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toda”; assim, para ser um leitor crítico, há que dar-lhes inúmeras voltas,
inúmeras voltas nas páginas do mundo.
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3 O pesquisador no país do outro
Vozes a mais, vozes a menos. De onde vem o conhecimento?
Vem da voz. Da voz do objeto. Objeto falado, objeto a ser
falado, objeto falante.
Objeto que é objeto e também sujeito é.
Sujeito que é diferente que não coincide comigo.
O outro é. É o outro.
Enigma. Estrangeiro. Estranhamento.
Chega o pesquisador.
Que é o outro?
Pesquisador. Alterador. Analisador. Acolhedor. Causador.
Compensador. Conversador. Discursador. Escutador.
Microprocessador. Pensador. Prosador. Viajador. Escritor.
A pesquisa.
A pesquisa tem contato, tem tradução, tem encontro, tem
desencontro. Tem distanciamento.
Tem a palavra do outro. Tem o texto do outro. Tem a voz do
outro. Tem experiências mentais. Tem a língua do outro e o
comportamento do outro. Tem interpretação e tem
compreensão. Tem alteridade, mas não tem diferença.
Tem dimensão da consciência. Tem até efeito catastrófico.
Tem também o diferendo. O indizível. Tem intersubjetividade.
Tem eu, tem tu e também tem ele. Tem a linguagem.
A linguagem põe e supõe o outro. Supõe o diálogo. Supõe
respostas e palavras infinitas.
Língua, linguagem, fato social, comunicação, enunciação,
relação social, interação verbal, manifestação cultural do
diálogo.
Não esqueçamos a palavra, signos, semiótica, revelação,
formas ideológicas, significação socialmente construída. Da
palavra vem a fala, o enunciado, sentido, significação que vem
do contexto da enunciação.
Enunciação que é um acontecimento. Enunciado de um
enunciado. Pergunta e resposta. Suplementação. Objeção.
Daí vem o texto que, vivo, só está em contexto.
O autor em posição exotópica. A palavra acolhida. Texto e
leitor co-constituídos.
O objeto é o texto. Explicado e interpretado. Mas também
objeto falante.
Magda Lombardi4

4

A epígrafe que uso para iniciar este capítulo foi a maneira como eu, pretensiosamente,
“desatei e atei” o livro O pesquisador e seu outro, de Marília Amorim. Livro estudado na
disciplina de mestrado intitulada: A linguagem em Bakhtin e seu círculo: implicações para
educação, ministrada pela Profa. Dra. Bruna Sola da Silva Ramos e pela Profa. Dra. Maria
Teresa de Assunção Freitas no segundo semestre de 2014.
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Para mim, fazer pesquisa é um ato muito complexo. Primeiro, pela
minha total inexperiência como pesquisadora; segundo, pelo grau de
responsabilidade que esse ato envolve, pois como pesquisadora “invado” o
país do outro. Invado, porém, com o cuidado de não causar nenhum dano,
pois, obviamente, minha intenção não é dominá-lo, mas conhecê-lo, ouvir sua
voz, conhecer seu conhecimento, ler seu texto. Vou ao seu encontro para ouvir
suas palavras e os sentidos que delas brotam. Vou ao país do outro para de lá
construir o meu texto, que é esta pesquisa.
Mas que tipo de pesquisa é esta?
Essa foi a pergunta que as professoras Maria Jaqueline de Grammont e
Ilka Schapper me fizeram no momento da banca de qualificação. Seria uma
pesquisa-ação? Uma pesquisa formação? Uma pesquisa intervenção?
Pois bem, depois de muito pesquisar e ler sobre as características
desses tipos de pesquisa, ouso dizer que não. Esta não é uma pesquisa-ação,
não é uma pesquisa formação, nem uma pesquisa intervenção. Isso porque,
considerando o referencial teórico-metodológico de cunho bakhtiniano-freiriana
que trago nesta pesquisa, optei por não denominar o processo metodológico da
pesquisa, uma vez que a coerência deste trabalho está no próprio referencial
teórico que prevê a ação-reflexão, a crítica, o diálogo, e traz em si uma
perspectiva de transformação.
Se me permitem, me arrisco a dizer que esta é uma pesquisa crítica, que
visa ao desafio de pensar criticamente a realidade social, política e histórica por
meio dos conteúdos escolares. Neste caso específico, o ensino da leitura
crítica. Vale ressaltar que esta metodologia vem sendo construída pelo Grupo
de Estudos Críticos do Discurso Pedagógico (GECDiP) da Universidade
Federal de São João del – Rei.
Assim sendo, esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa
qualitativa de abordagem bakhtiniano-freiriana e toda sua composição
metodológica situa-se em coerência com a perspectiva teórica assumida.
É qualitativa, porque, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 16), uma
das principais características desse tipo de pesquisa é a inserção do
pesquisador no país do outro. A ideia é diminuir a distância entre pesquisador e
pesquisado, integrar-se empaticamente ao contexto para melhor compreender
o fenômeno.
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O investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende
estudar, tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar sua
confiança, elaborando um registro escrito e sistemático de tudo aquilo
que ouve e observa. O material assim recolhido é complementado
com outros tipos de dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.16).

Além da inserção do pesquisador no ambiente natural a ser pesquisado,
outras características da pesquisa qualitativa devem ser enfatizadas, como, por
exemplo, o fato de que os dados recolhidos são em forma de palavras ou
imagens, e não de números (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). Como não levar
isso em consideração se a palavra é ponte, se é por meio dela que os sujeitos
interagem e se relacionam socialmente? Como não atentar para esse fato se
são as palavras que carregam os nossos valores, se são elas que dão sentidos
aos nossos atos, à nossa vida?
Assim, para Bogdan e Biklen (1994, p. 52), a palavra é de importância
vital na abordagem qualitativa, pois o interesse dos investigadores é saber
como diferentes pessoas dão sentidos aos acontecimentos ao seu redor e qual
entendimento de mundo elas possuem.
Sob a ótica bakhtiniana, as palavras também são essenciais para que a
enunciação se efetue, sempre lembrando que, para além do significado
dicionarizado, convencionado, existe uma miríade de sentidos que serão
construídos conforme o contexto em que a palavra esteja sendo usada. Assim,
o sentido, para Bakhtin, é visto sob outra perspectiva. Para o autor, sentido se
refere às respostas às perguntas, pois aquilo que nada responde se afigura
sem sentido (FREITAS, 2010, p.19).
O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente
em contato com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma
pergunta do discurso interior do sujeito da compreensão. [...] Não
pode haver um sentido único (um). Por isso não pode haver o
primeiro nem o último sentido, ele está sempre situado entre os
sentidos, é um elo na cadeia dos sentidos, a única que pode existir
realmente em sua totalidade. Na vida histórica essa cadeia cresce
infinitamente e por isso cada elo seu isolado se renova mais e mais,
como que torna a nascer (BAKHTIN apud FREITAS, 2010, p. 19).

Dessa forma, pensando na potencialidade de sentidos da palavra e, por
conseguinte, na importância do ato de ler, reafirmo ser esta uma pesquisa
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bakhtiniano-freiriana. Uma pesquisa dialogal, crítica e criticizadora. Dialogal
não no sentido de consenso, mas como afirma Geraldi (2013, p. 15),
como maneira criativa e produtiva do eu se aproximar com suas
palavras às palavras do outro, construindo uma compreensão que,
por não ser de mero reconhecimento dos signos usados, é sempre
uma proposta, uma oferta, uma resposta aberta a negociações e a
novas construções.

Na

concepção

bakhtiniano-freiriana,

a

pesquisa

é

dialógica

e

problematizadora, ponto de partida do ato educativo, que por sua vez deve ser
um ato de criação e recriação, de ressignificação de significados, tendo como
fio condutor a conscientização, visando à libertação. Libertação que se dará
com o desenvolvimento de uma visão crítica da realidade, permitindo que o
educando se construa não apenas cognitivamente, mas que se faça presente,
essencialmente, nos campos social e político. Assim, o diálogo aparece como
elemento constitutivo do agir humano orientado para a libertação, para a
emancipação. Sob esse olhar, a pesquisa é
uma forma de diálogo, é o diálogo entre o pesquisador e os sujeitos
da pesquisa, diálogo com intencionalidades políticas, mediatizado
pelo mundo e motivado pelo fenômeno de pesquisa, e a práxis – a
prática social, a materialidade do mundo e a objetividade da vida – é
o critério de verdade de toda a pesquisa (CRUZ; BIGLIARDI; MINASI,
2014, p. 48).

Para Paulo Freire e Bakhtin, o diálogo é uma exigência existencial, pois
é nele que se dá o encontro entre o agir e o refletir e o agir novamente. O
diálogo não é um bate-papo desobrigado de compromissos, não é algo que se
faz ao sabor do vento; pelo contrário, é característica fundamental no processo
da prática educativa e indispensável, pois, à prática docente. Dessa forma,
quando nos abrimos ao diálogo, ao pensar dos outros, nos conscientizamos e
nos emancipamos e, assim, não fenecemos no isolamento. Conforme afirma
Freire (2015), um educador progressista provoca no educando a curiosidade
sobre o objeto de estudo, desperta o senso crítico em um processo de
interação dialógica educador-educando, de forma que “quem ensina aprende e
quem aprende ensina”.
Ainda sobre a dialogicidade em Paulo Freire, Feitosa (1999, p. 46)
afirma que esta está ancorada no tripé educador-educando-objeto do
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conhecimento. A indissociabilidade entre essas três categorias gnosiológicas é
um princípio presente no método Paulo Freire a partir da busca do conteúdo
programático. Assim, o diálogo se inicia antes mesmo da situação pedagógica
em si. Enuncia, então, o processo dialético no qual o sujeito modifica o mundo
à medida que consegue compreendê-lo da forma mais aproximada possível, e
a prática social que o modifica produz para além da modificação, produz
também uma nova compreensão, produz uma nova pronúncia do mundo
(CRUZ et al., 2014, p. 48).
O que se pretende com o diálogo não é que o educando reconstitua
todos os passos dados até hoje na elaboração do saber científico [e
técnico]. Não é que o educando faça adivinhações ou que se
entretenha num jogo puramente intelectualista de palavras vazias. O
que se pretende como diálogo, em qualquer hipótese, [...] é a
problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação
com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para
melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la (FREIRE apud
VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 74).

Esta pesquisa é crítica e criticizadora porque está a refletir sobre o
cenário que está posto sobre o ensino da leitura. Reflete sobre o que dizem os
teóricos, as professoras, os educandos. É também polifônica porque está
fundamentada na orquestração das vozes dos sujeitos participantes. Não foram
“dados” pesquisados. Foram vozes que foram ouvidas. Professoras e
educandos não foram, aqui, apenas objetos falados, ou objetos a serem
falados. Foram também objetos falantes. Com as professoras, o diálogo foi
estabelecido na apresentação da proposta, na elaboração das oficinas, nas
trocas de ideias, nas conversas pós-oficinas. Foi um espaço de embate onde
as ideias foram acolhidas, pensadas e repensadas, a fim de contribuir para
uma ação educativa efetivamente significativa, o que exigiu da pesquisadora e
das professoras um exercício consciente da ação docente, uma reflexão crítica
do ato de educar. Vivências profissionais foram colocadas na mesa. Práxis
freiriana na sua essência. Reflexão-ação-reflexão. As oficinas, assim, foram
criadas para ser um exercício de pensar. Pensar a realidade a partir da leitura
de mundo e da leitura da palavra que ensinantes e aprendentes trazem para a
sala de aula.
Com os educandos, a sala de aula tornou-se um espaço para pensar,
refletir sobre a palavra, sobre o texto, sobre a leitura. Pensar, refletir e dizer a
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palavra, porque acreditamos que o seu saber, a sua leitura de mundo,
somados ao saber científico, podem contribuir para a formação da consciência
crítica de cada um.
Outro aspecto que compõe esta pesquisa é o trabalho com textos.
Textos escolhidos com cuidado objetivando provocar a contrapalavra. Se neste
ponto alguém argumentar que Bakhtin nada escreveu sobre educação, mas
sim sobre literatura, então, volto à citação de Barthes (1977), já usada neste
texto:
Se, por não sei que excesso de socialismo ou barbárie, todas as
nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a
disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão
presentes no monumento literário.

Literatura sim. Estudos sobre romances sim. Preocupação com gêneros
literários sim. Entretanto, de acordo com Geraldi (2013, p. 12-13), não é por
que ele não falou diretamente sobre educação que Bakhtin não tinha nada a
dizer aos educadores. É exatamente por que ele escreveu sobre literatura que
ele escreveu sobre a formação dos homens, questão típica com que lida a
educação. Bakhtin criou uma filosofia da linguagem. Fez reflexões sobre esta.
Universo simbólico em que nascemos e no qual nos movimentamos. Nela nos
constituímos, internalizando os signos que a compõem, e a partir dela geramos
novos signos por meio das contrapalavras que produzimos. Dessa forma,
pode-se compreender o ensino e a aprendizagem como partes de um mesmo
processo que se desenvolve na dialética das interlocuções entre seus
diferentes atores (FREITAS, 2013, p. 97).
Sendo assim, que melhor lugar haveria para esse embate senão uma
sala de aula onde educandos e educadores façam uso da interação verbal e da
força das palavras para o desenvolvimento do pensamento crítico? Desse
modo, trabalhar a leitura na sala de aula de maneira tal a formar o leitor crítico
é ao mesmo tempo uma ação bakhtiniana e freiriana, pois, como afirmam
ambos os autores, a vida é um diálogo intermitente. Ou seja, o diálogo:
É sempre uma proposta, uma oferta, uma resposta aberta a
negociações e a novas construções. Os sentidos jamais se fecham e
jamais estão sozinhos: eles vêm acompanhados da entonação
avaliativa, e esta é o modo de marcar materialmente posições
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socioideológicas.[...] não há diálogo efetivo sem os necessários
deslocamentos, ainda que mínimos, de uma posição para compreender
a outra posição, e dela retornar para sua posição, enriquecido pelo
embate produtivo do encontro de consciências equipolentes,
autônomas, mas não independentes das condições sócio-históricas de
suas constituições. Sem esses deslocamentos, o diálogo morre no seu
nascedouro: são vozes mudas que falam a surdos (GERALDI, 2013, p.
15-16).

Outra característica da pesquisa é que ela se compõe como um ato
político. Isso porque o ato de educar não é neutro. Indo a dois extremos
significativos para essa compreensão: ou o educador trabalha com seus alunos
no sentido de neles desenvolver o senso crítico, questionando, criticando
buscando mudanças para o que está posto, socialmente contribuindo para um
despertar

de

uma

consciência

crítica;

ou

ele

abstém-se

de

sua

responsabilidade social e política, minando, assim, as possibilidades do sujeito
de construir seu próprio conhecimento, ratificando a ideia de fatalidade. ou
seja, tudo que está colocado na sociedade é estático, imutável e determinado;
portanto, nada pode ser mudado.
Compreender a educação

como

um ato político,

um ato de

transformação social, é problematizar a realidade, refletir sobre esta, re-admirála e, assim, por meio do diálogo, desvelar os aspectos obscuros dessa
realidade, para então pronunciá-la de maneira mais crítica, mais consciente,
mais reflexiva, mais dialética e, claro, mais ética.
Nesse sentido, a pesquisa é práxis de uma realidade objetiva, como ela
é e não como aparenta ser. Busca produzir uma consciência transformadora,
uma consciência para si, para a libertação, para a emancipação, para a
superação das relações opressivas (CRUZ et al., 2014, p. 48).
Freire (2013a, p. 99) nos diz que,
na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e
sobre o mundo, vão aumentando o campo de sua percepção, vão
também dirigindo sua ‘mirada’ a ‘percebidos’ que, até então, ainda
que presentes ao que Husserl chama de ‘visões de fundo’, não se
destacavam, ‘não estavam postos por si’ (FREIRE, 2013, p. 99).

Esta pesquisa é, certamente, um ato político. É o meu ato responsivo
como educadora. Não posso me omitir diante da realidade. Revela minha
inquietação como educadora preocupada com a formação do leitor crítico. Um
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leitor que ressignifique sua leitura de mundo para então produzir uma nova
pronúncia do mundo e, quiçá, transformá-lo. É uma pesquisa que tem no
diálogo seu princípio orientador, é práxis. É bakhtiniano-freiriana porque
enfatiza o social, o outro, o ato de ler, e coloca a palavra como eixo central.
Por fim, pode-se dizer que pesquisar é também um ato de
transformação, criação e invenção. Por isso, podemos afirmar que não há
fórmulas definitivas e acabadas no ato de pesquisar. Arriscar-me-ia a dizer,
certamente, que este trabalho em si não é um jeito inédito de pesquisar, mas
uma nova maneira de metodificar a pesquisa a partir do referencial teórico. Os
pensares de Bakhtin e Paulo Freire muito me ajudaram a refletir sobre o ensino
da leitura como uma ação social, dialogada, coletiva, colaborativa. Um ensino
constituído pela interação verbal, na qual a palavra é ao mesmo tempo ponte e
arena.
Assim sendo, considero, portanto, que essa forma de fazer pesquisa é
na sua essência dialógica. Diálogo entre pessoas, entre textos, diálogo com a
escola, diálogo com a vida. Vida de todos, alunos, professoras, pesquisadora.
Palavra dialogada, reflexiva e colaborativa. Confluência de experiências e
saberes, em um movimento contínuo de leitura de mundo que gera leitura da
palavra, de leitura da palavra que gera uma nova leitura de mundo, que pode
vir a transformar a realidade e, assim, provocar uma nova leitura de mundo.
É uma pesquisa que não busca resultados estatísticos, mas busca, sim,
compreender as possibilidades que se abrem ao ensino da leitura crítica a
partir dos sujeitos envolvidos nesse processo e sob o ponto de vista destes.

3.1 Os instrumentos de navegação
No passado, muitos marinheiros tinham medo de cair da borda da terra.
Por causa dessa crença, muitos deles só navegavam mantendo terra firme à
vista. Porém, navegar era preciso e os temores deveriam ficar para trás, pois o
mar convidava-os para novas aventuras. Então, como fazer isso sem cair da
borda da terra? Orientação. Era preciso uma carta náutica, um mapa que
traçasse uma linha para indicar o avanço da embarcação ao longo do rumo
escolhido. Assim, os primeiros marujos olharam para o céu e leram as estrelas.
Estrela Polar, rumo ao norte; estrela Cruzeiro do Sul, rumo ao sul. Sol
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nascente, vamos para o leste; sol poente, vamos para o oeste. Depois,
perceberam que os ventos sopravam em diferentes sentidos conforme as
estações do ano criando verdadeiras vias expressas. Então, na carona do
vento, eles partiam no verão e retornavam no outono.
Fazer pesquisa é como navegar em mar aberto: os instrumentos são
peças fundamentais na ação de pesquisar. Sem eles, a navegação é incerta,
imprecisa. Dessa forma, para não correr o risco de cair da borda terra, usei
como instrumentos de navegação as oficinas de leitura planejadas em
colaboração com as professoras, uma entrevista inicial e uma final feitas com
as professoras que gentilmente concordaram em participar do projeto, o
planejamento das oficinas de leitura e a observação de sua implementação em
sala de aula, dois questionários que foram aplicados durante o projeto e, por
fim, a entrevista coletiva desenvolvida com os alunos que participaram da
pesquisa.
3.2 O desembarque no país do outro

Antes de desembarcar em Lagoa Dourada, cidade em que está situada
a escola na qual fiz a pesquisa, houve uma tentativa de desembarque em uma
escola de São João del- Rei. Fui bem recebida na escola e duas professoras
de língua portuguesa se dispuseram a participar da pesquisa. Entretanto, com
a demora para se iniciar a pesquisa, alguns obstáculos, tais como: época de
prova, reuniões pedagógicas, módulos e outros, foram surgindo no meio do
caminho, o que inviabilizou que ela ocorresse.
Conversando, então, com uma colega do grupo de pesquisa (GECDIP),
a professora Claudia Andrade, esta mostrou grande interesse que a pesquisa
acontecesse na escola na qual trabalhava e prontamente intermediou o meu
contato com a direção da escola e as professoras de língua portuguesa. Foi
então que desembarquei em Lagoa Dourada, em uma escola estadual de nível
médio, e apresentei às professoras, bem como à diretora da escola, a proposta
da pesquisa, cujo foco está na compreensão das possibilidades de a formação
do leitor crítico por meio de uma concepção de ensino da leitura que busca
superar a rotina da famosa interpretação de texto – que é mais um exercício de
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retirada de informações do mesmo do que uma leitura crítica em si. Sendo
assim, inicio o relato pelos dois primeiros encontros com as professoras.

3.3 Os preparativos para a viagem
Aqui, faz-se necessário relatar os dois primeiros encontros com as
possíveis professoras que participariam do projeto. O primeiro encontro ocorreu
no dia 28 de maio de 2015. O objetivo desse encontro foi, primeiramente,
agradecer a colaboração das professoras em participarem da pesquisa e,
segundo, esclarecer quais seriam os objetivos da pesquisa, visto que nossos
contatos haviam sido intermediados inicialmente pela professora Claudia
Andrade. Estavam presentes nesse encontro eu, a professora Gisele, a
professora Berenice, a professora Eliane (nomes fictícios) e a professora
Claudia. Expliquei a proposta da pesquisa e insisti em deixar claro que seria
um trabalho colaborativo, uma troca de ideias e experiências sobre a
importância de se trabalhar a leitura em sala de aula de forma a levar o aluno
ao desenvolvimento de sua criticidade. Enfatizei que suas identidades e as
identidades dos alunos seriam preservadas e que se sentissem à vontade para
se expressarem. A professora Gisele foi a primeira chegar e era a que parecia
estar mais interessada na proposta.
Depois de feitas as devidas apresentações e eu esclarecer o objetivo da
pesquisa, expliquei a elas sobre as videogravações necessárias para registrar
a dinâmica das aulas e dessa forma permitir a análise do processo em um
momento posterior. Feito isso, levei a conversa para o que mais me
interessava naquele momento, que era saber como se posicionavam sobre a
importância do ensino da leitura. Todas disseram que a leitura era
extremamente importante para o desenvolvimento intelectual dos alunos;
porém, rapidamente os clichês começaram a aparecer sobre o fato dos alunos
não lerem. Tais foram os enunciados:
- Professora Eliane - “Os alunos não leem porque eles têm coisas mais
interessantes para ler”. “Eles têm coisas mais chamativas para fazer”.
- Professora Berenice - “O celular é mais atrativo para eles”.
Perguntei a elas como elas trabalham a leitura em sala de aula e as
respostas, a meu ver, não fugiram do tradicional. Uma delas disse que o aluno
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é livre para escolher o livro que quer ler e depois da leitura ela solicita aos
alunos que façam um folder em papel ofício ou um desenho sobre o livro. A
professora Berenice disse que pediu a seus alunos que lessem Macunaíma, de
Mario de Andrade, porque é o exemplo que está no livro didático como o maior
representante do “modernismo brasileiro”. De acordo com ela, obviamente que
os alunos “chiaram”. Então, ela pediu para eles assistirem ao filme, fazerem o
trabalho e colocarem na internet. Fiquei pensando que trabalho seria esse.
Entretanto, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a professora Gisele
exclamou que era um livro muito chato e não entendia o porquê dessa escolha.
A resposta da professora Berenice foi curta e direta: porque era o que estava
no livro didático.
Continuamos a conversar sobre leitura e livros, e a professora Eliane
comentou que ela tem alguns alunos que leem, que estão sempre com um livro
embaixo do braço, o que para mim é muito bom sinal.
Nesse momento, lembrei-me de uma colega que me contou,
recentemente, que leu a saga “Crepúsculo”, livros sobre vampiros adolescentes
em crise existencial, para se inteirar do que seus alunos estavam lendo e assim
trabalhar a leitura em sala de aula de uma maneira mais próxima à realidade
de leitura deles. Então, perguntei a elas se fariam a mesma coisa como
estratégia de se aproximarem daquilo que os alunos estariam lendo por conta
própria.
De repente, a surpresa! As professoras declararam não serem leitoras.
Não leem porque não têm tempo para ler, porque “não têm cabeça para isso”,
porque têm um “monte” de provas para corrigir, sendo que uma foi mais
enfática dizendo que estava prestes a se aposentar e que era só isso que
interessava a ela no momento.
Com isso, fiquei um pouco apreensiva, mas procurei não demonstrar.
Tentei tranquilizá-las explicando mais uma vez a proposta das oficinas, pois
ficou muito claro para mim que se fosse para partir delas as oficinas não
aconteceriam. A resposta não poderia ter sido mais objetiva: professora
Berenice “- Se for para dar trabalho, tô fora!”
Passamos, então, a conversar sobre quais turmas iriam participar do
projeto. Escolhemos as mais “problemáticas” por serem mais desafiadoras.
Enquanto as professoras conversavam sobre as características da turma, a
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professora Berenice comentou que uma certa aluna deveria ser aluna de
escola particular. Fiquei intrigada com o comentário, mas não falei nada.
Pensei: - Mas por quê? Será mesmo que ela acredita que o ensino em uma
escola particular é melhor do que o ensino de uma escola pública? Ela não
estaria menosprezando o seu próprio fazer profissional?
Mais uma vez, as professoras se mostraram preocupadas com a
implementação das oficinas. Estava claro para mim que a questão da
elaboração das oficinas as deixava inquietas, pois representava mais uma
tarefa, mais uma carga de trabalho para elas. Então, eu propus a elas que
levaria esboços de oficinas e discutiríamos juntas, cada uma delas, antes que
fossem colocadas em prática 5 . Dessa forma, terminamos o nosso primeiro
encontro e marcamos um segundo encontro para o dia 9 de junho de 2015,
para que pudéssemos conversar mais um pouco sobre a pesquisa.
Quando cheguei para o segundo encontro, qual não foi minha surpresa:
duas professoras haviam desistido de participar da pesquisa. A professora
Berenice alegou que estava prestes a se aposentar e que “não queria saber de
mais nada”. A professora Eliane disse que iria tirar férias prêmio e que só
retornaria em outubro. Eu lamentei a saída delas, mas não havia nada a fazer.
Foi, então, que a professora Claudia, que intermediou o nosso encontro se
ofereceu para participar do projeto, mesmo ela, nesse ano, não estar
trabalhando com língua portuguesa e sim com língua inglesa, ela se interessou
pelo projeto e se dispôs a participar deste. Na verdade, a professora Claudia
sempre esteve interessada na pesquisa; porém, como sua disciplina é língua
inglesa, ela não havia se oferecido. Conversamos, então, com a diretora da
escola, explicamos o que havia acontecido e ela prontamente concordou com a
participação da professora Claudia dizendo que o importante era aguçar o
interesse dos alunos pela leitura e que, apesar das exigências de currículo,
trabalhar a formação do leitor crítico, valeria qualquer “transgressão”.
Aqui, vale situar e agradecer à professora Claudia e à diretora da escola
pela abertura do espaço e pelo engajamento à pesquisa, sem o qual ela não
teria sido viabilizada.

5

Preocupada com a possibilidade de as professoras desistirem de participar do projeto por
terem que criar as oficinas literárias, propus a elas que eu faria um esboço das oficinas, e que
antes de colocá-las em prática, discutiríamos juntas os prós e os contras de cada uma.
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Como a professora Cláudia havia participado do primeiro encontro, não
foi necessário explicar todo o projeto novamente. Apenas, repensamos em
quais turmas iríamos colocar o projeto em prática. Encerramos esse encontro
agendando os próximos para o início de agosto/2015 para, então, iniciarmos o
projeto efetivamente.

3.4 As companheiras de viagem

A professora Cláudia é natural de Lagoa Dourada. Fez seus primeiros
estudos em escolas públicas dessa cidade. Quando chegou a vez de fazer o
Ensino Médio, veio para São João del-Rei para estudar, pois em Lagoa
Dourada a única opção era Magistério e a possibilidade de ser professora
estava “decididamente descartada”. Terminado o Ensino Médio, Cláudia
mudou-se para Belo Horizonte, a fim de estudar Letras na PUC/MG. Licenciouse em Língua Portuguesa e Língua Inglesa, e depois de algum tempo
trabalhando em Belo Horizonte, por força das circunstâncias, retornou à Lagoa
Dourada. Hoje, leciona na escola em que um dia foi aluna e, de acordo com
suas palavras, se sente “realizada pessoal e profissionalmente”, mas, ciente da
importância do aprimoramento que devemos buscar sempre em qualquer
esfera de nossas vidas, matriculou-se no curso de Pedagogia da Universidade
Federal de São João del-Rei, onde cursa o 5º período. Nesta pesquisa, a
professora Cláudia era responsável pela turma do terceiro ano do Ensino
Médio.
A professora Gisele também é graduada em Letras pela UFSJ. Gisele
escolheu Letras especificamente porque tem paixão pela literatura. Seu sonho
sempre foi lecionar, mas trabalhou por 12 anos como bibliotecária até que em
2012 passou em um concurso público para professora de Língua Portuguesa.
Para a professora Gisele, a docência é um desafio diário, inúmeras são as
preocupações, o trabalho é árduo, mas a aprendizagem é constante e a
convivência com os alunos gratificante apesar de alguns deles serem muito
difíceis. Mas como ela mesma afirmou: “- Quem disse que a vida tem que ser
fácil?” Nesta pesquisa, a professora Gisele era responsável pela turma do
segundo ano do Ensino Médio.
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3.5 Oficinas de Leitura: uma proposta dialógica
Ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para sua própria produção
ou a sua construção.
Paulo Freire

A partir dos estudos teóricos que fiz, pude refletir sobre a realidade do
ensino da leitura e suas implicações na formação do leitor crítico. Destarte,
trouxe como proposta um projeto de oficinas de leitura que visava a
compreender o que se passava na sala de aula quando o assunto era o ensino
de leitura que saísse daquele padrão de “fichas de leitura” e estudos sobre as
características do período, para um ensino que realmente despertasse a
criticidade nos alunos de forma que se vissem inseridos no mundo e na história
e, a partir daí, romper com o silêncio, posicionando-se responsável e
responsivamente diante da realidade que se lhe apresenta.
Mas o que são as oficinas de leitura? As oficinas de leitura são, na
verdade, oficinas pedagógicas que trazem em si uma estratégia de formação
diferenciada. González (apud CANDAU, 1999, s/p) refere-se à oficina
pedagógica como
tempo-espaço para a vivência, a reflexão, a conceitualização: como
síntese do pensar, sentir e atuar. Como ‘o’ lugar para a participação,
o aprendizado e a sistematização dos conhecimentos. [...] Agrada-me
a expressão que explica a oficina como o lugar de manufatura e de
‘mentefatura’. Na oficina, através do jogo recíproco dos participantes
nas tarefas, confluem o pensamento e a ação. Em síntese, a oficina
se converte no lugar do vínculo, da participação, da comunicação e,
finalmente, da produção de objetos, acontecimentos e
conhecimentos.

Considerando as características de uma oficina pedagógica, posso
afirmar que a oficina de leitura se adéqua na sua estrutura. Dessa maneira, a
oficina de leitura constitui-se como um espaço de construção coletiva do
conhecimento, de análise da realidade, de um confronto e troca de
experiências. A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência
de

situações

concretas

por

meio

de

sociodramas,

a

análise

de

acontecimentos, a leitura e a discussão de textos, e o trabalho com distintas
expressões da cultura popular são elementos fundamentais na dinâmica das
oficinas (CANDAU apud FIGUERÊDO et al., 2006, p. 3).
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A proposta metodológica das oficinas é, a partir das experiências
vivenciadas no dia a dia, dar aos alunos a oportunidade de apreender o
conhecimento. Experiência marcada por um movimento dialético/dialógico, no
qual, por meio de atividades coletivas, educador e educandos trocam saberes.
Essa experiência, como uma prática democrática e participativa, se realiza
mediante uma abertura do educador que não se coloca como o único detentor
de conhecimento (FIGUERÊDO et al., 2006, p. 3).
Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário,
não é falando aos 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 apreendemos a
falar com eles (FREIRE, 1996, p. 127).

Essa prática metodológica exige do educador criatividade, sensibilidade,
amorosidade, mas principalmente envolvimento, estar junto dos alunos, uma
vez que ambos são produtores de conhecimento. Como afirma Freire (1996, p.
77), aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico
do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir,
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à
aventura do espírito. Dessa forma, contribuímos para uma educação a serviço
das gentes, da sua vocação ontológica de ser mais, uma educação realmente
humanizadora. Quanto a isso, Freire (2002, p. 47) afirma que:
Estamos intrinsecamente a eles ligados no seu processo de
conhecimento. Podemos concorrer com nossa incompetência, má
preparação, irresponsabilidade, para o seu fracasso. Mas, podemos,
também, com nossa responsabilidade, preparo científico e gosto do
ensino, com nossa seriedade e testemunho de luta contra as injustiças,
contribuir para que os educandos vão-se tornando presenças
marcantes no mundo.

Assim, devemos seguir se queremos uma educação que prepare nossos
alunos para a vida e não para concursos. Assim, devemos agir se queremos
uma educação preocupada com o desenvolvimento da nossa condição
humana. Assim, devemos fazer se queremos uma prática pedagógica
humanizadora e humanizante.
3.5.1 O planejamento das oficinas – uma construção dialógica
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Os homens se fazem pela palavra,
no trabalho, na ação-reflexão
Paulo Freire

As oficinas de leitura, propostas nesta pesquisa, possuíam uma
dinâmica de interação entre os participantes que possibilitaram um processo
educativo composto de diálogo, compreensão e reflexão sobre um tema
específico com o objetivo de analisar a realidade. Assim, utilizou-se de
músicas, poesias, relatos de vida, desenhos, gravuras, contos, cartazes e
fotografias, que fizeram uma interface com os diferentes textos discutidos pelos
alunos.
Tratou-se de um projeto de oficinas de leitura, construído em
colaboração com as professoras, cuja proposta era levar para a escola da rede
estadual de Minas Gerais, localizada em Lagoa Dourada, uma série de oficinas
de leitura que fugissem dos tradicionais exercícios de interpretação de texto,
como, por exemplo, as fichas de leitura e exercícios de gramática que
fragmentam o texto, tirando dele toda a contextualização do momento da
escrita e do momento da leitura. O objetivo das oficinas era compreender as
possibilidades de formação do leitor crítico, na perspectiva da interação entre a
leitura da palavra e a leitura do mundo, propondo aos alunos a leitura como
uma prática social, próxima da sua realidade, do seu cotidiano, tornando-a
mais concreta, mais palpável, mais existencial e cada vez mais dialógica.
As oficinas foram aplicadas em duas turmas do Ensino Médio, sendo
uma do segundo ano com 40 alunos e outra do terceiro ano com 35 alunos.
Foram criadas nove oficinas, sendo que uma foi rejeitada pelas professoras,
como se verá mais adiante, perfazendo um total de 16 aulas observadas.
É preciso deixar claro que o planejamento das oficinas, inicialmente
esboçado por mim, se configurou em propostas que poderiam ser aceitas ou
não pelas professoras, e que poderiam, também, passar por modificações
conforme a opinião delas e conforme as necessidades pedagógicas das
turmas. Como de fato aconteceu.
O planejamento das oficinas possibilitou um diálogo de iguais entre as
professoras

e

a

pesquisadora.

Foram

encontros

de

pura

interação

comunicativa. Cada uma de nós trouxe contribuições marcantes para a
formatação das oficinas, pois não havia falas certas ou erradas, mas diversos
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pontos de vista defendidos com diferentes argumentos que marcavam
distintamente a visão de cada uma em relação ao contexto escola, bem como
em relação à prática pedagógica; no caso específico, ao ensino-aprendizagem
da leitura crítica.
Após cada encontro que tínhamos, as professoras e eu, de certa forma,
saímos transformadas pelo debate. O desconforto que surgiu com a proposta
de pesquisa foi aos poucos se esvanecendo e uma sensação de prazer por
estar fazendo algo diferenciado foi surgindo. A professora Gisele, que no início
se mostrou um pouco insegura com a proposta das oficinas, à medida que nos
encontrávamos para estudar e debater cada oficina em si, trouxe sugestões de
sequência de atividades para serem trabalhadas com os alunos e também se
posicionou assertivamente contra a oficina de número nove (Memórias
Póstumas de Brás Cubas) por não ser um livro que seria trabalhado
inteiramente com os alunos a posteriori. Então, não havia por que trabalhar
apenas dois trechos do livro. Julguei que as professoras foram coerentes com
o que vínhamos debatendo sobre se trabalharem fragmentos de textos. Assim,
a oficina não aconteceu.
Tratava-se, desse modo, de encontros dialógicos, de uma aprendizagem
dialógica, para nós, professoras, que trouxemos para esses encontros não só
nossos conhecimentos acadêmicos e instrumentais, mas principalmente nossa
experiência profissional, que nos fazia e faz capazes de perceber as nuances
daquilo que realmente faz uma aprendizagem significativa.
Um bom exemplo desse movimento de desconforto para um movimento
de conforto e segurança aconteceu um dia antes de as oficinas começarem
quando nos encontramos para revermos e discutirmos sobre a oficina das
pichações

6

.

Era

nosso

segundo

encontro

para

tratar

da

oficina

especificamente, uma vez que todas as oficinas já tinham sido apresentadas às
professoras em junho de 2015. Sendo assim, juntas, revisamos a sequência
das ações que a oficina pedia. A professora Gisele se mostrou um pouco
insegura quanto à temática das pichações. Ao analisarmos as fotografias com
as pichações, a professora Gisele não conseguia ir além do que estava
efetivamente escrito. Assim, para que ela se sentisse mais confortável em

6

Planos de aula das oficinas no Anexo 1.
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realizar a oficina, simulamos o que poderia acontecer em sala de aula.
Escolhemos algumas das fotografias e falamos dos efeitos que as frases nos
causavam. Como forma de provocar o debate, fiz alguns questionamentos
possíveis de serem feitos pelos alunos. Ao final do encontro, a professora
Gisele estava mais tranquila. E, assim, seguimos sucessivamente nos
preparando para cada oficina e, à medida que interagíamos, fomos constituindo
novos sentidos para o ato de ensinar como um ato social que possibilita a
construção do conhecimento – individual e coletivo – fundamental para a
transformação da sociedade.
3.5.2 Oficinando a leitura – dos signos alheios aos signos próprios

À luz de tudo que foi dito neste trabalho sobre a importância do ato de
ler, não como uma ação mecânica de decodificação de letras, palavras ou
frases, mas como um ato social que demanda sempre uma consciência crítica,
uma compreensão e uma interpretação daquilo que foi lido, construímos, eu e
as professoras, Claudia e Gisele, cada uma das oficinas propostas, revendo
ponto por ponto o que era mais adequado a ser feito em sala de aula.
A nossa primeira preocupação era trabalhar, dentro do limite de tempo
de que dispúnhamos, com diferentes gêneros textuais. Isso porque cada
gênero textual é portador de especificidades que refletem e refratam a
sociedade à sua maneira e, tendo em vista que nosso objeto de pesquisa é
compreender as possibilidades de formação do leitor crítico, na perspectiva da
interação entre a leitura da palavra e a leitura do mundo, daí a diversidade de
textos usados nas oficinas. Em outras palavras, trabalhar com diferentes
gêneros textuais dá ao aluno a consciência de como a linguagem representa as
relações sociais e como estas são representadas por meio de diferentes tipos
de textos.
De acordo com Bakhtin (2010), cada campo da atividade humana tem
sua linguagem própria, com os seus próprios gêneros textuais, que são
enunciados relativamente estáveis, disponíveis na cultura e trazem consigo as
intenções sociais comunicativas que determinam os gêneros que darão forma
aos textos.
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A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha
de um certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela
especificidade de um dado campo de comunicação discursiva, por
considerações temáticas, pela situação concreta da comunicação
discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes etc.
(BAKHTIN, 2010, p. 282).

Marcuschi (2010, p. 19) reitera a ideia bakhtiniana quando afirma que os
gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida
cultural e social. Como a língua, os gêneros textuais não são formas estanques
e com regras que limitem a ação criativa. Antes, são eventos dinâmicos e
plásticos que surgem de acordo com as atividades e necessidades
socioculturais. É gênero gerando novos gêneros ou, como afirmava Bakhtin
(apud MARCUSCHI, 2010, p. 21), é a transmutação dos gêneros e na
assimilação de um gênero por outro gerando novos e instaurando novas
relações com a linguagem por meio de seus aspectos discursivos e
enunciativos.
Dessa forma, um texto é uma ação social e histórica, um enunciado
construído pelo ser humano e por isso mesmo carregado de propósitos,
intenções e interesses.
Ao trabalharmos com a leitura crítica de diferentes gêneros textuais,
buscamos a ressignificação das palavras lidas em um novo contexto sóciohistórico e a produção de novos enunciados, sejam eles verbais ou escritos.
Para tanto, usamos textos originais, sem alterações gráficas ou gramaticais, e
uma adaptação de um clássico em quadrinhos.
Objetivando a criticidade, buscamos gêneros que fazem parte do nosso
cotidiano, para que os alunos compreendessem que os textos são construídos
diariamente por meio da leitura de mundo que fazemos e, que quando lemos
esses mesmos textos estamos fazendo, não apenas a leitura da palavra, mas
uma nova leitura de mundo, já que o contexto sócio-histórico é outro.
Escolhemos para este trabalho alguns gêneros, a saber: pichações,
poesia, conto de fadas, crônica, conto, quadrinhos, tirinhas, romance e jornais,
cada um com seus propósitos, suas funções, intenções e interesses
específicos.
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Os textos escolhidos para as oficinas representam o dado, a palavra, o
enunciado, o signo alheio, que já fora, em algum momento, produzido por
outro, enquanto a “tarefa” final de cada oficina revela o criado, a contrapalavra,
o próprio signo criado a partir dos sentidos construídos pela compreensão da
palavra lida.

3.5.2.1 Pichações

Para a oficina sobre as pichações, algo que, particularmente, muito me
atrai, saí pela cidade de São João del-Rei fotografando todas que encontrava
no caminho e outras fui buscar na internet. As pichações não se encontram
apenas nos muros das cidades. Um olhar mais atento vai localizá-las alhures,
como, por exemplo, nas paredes das escolas, nas carteiras, nos banheiros.
Algumas vezes indecifráveis, outras tão claras e diretas que, se não nos fazem
pensar sobre o enunciado que ali está, certamente provocam um certo
incômodo. Algumas são poéticas, outras são políticas. Algumas são éticas,
outras são estéticas. Para o juiz é crime, para o autor é crítica, contestação,
intervenção e arte. Para mim, indecifráveis, decifráveis, poéticas, políticas,
éticas, estéticas, crime, crítica, contestação, intervenção ou arte, todas são,
certamente, leituras de mundo que seus autores fazem enquanto “outros
dormem”.
Assim, tendo em vista o alto grau de criticidade contido nas pichações,
ou, como afirma Bakhtin (2010), pela sua imensa potencialidade de sentidos,
levamos algumas delas para a sala de aula como pretexto para o debate sobre
a nossa relação com o entorno, com os fatos sócio-históricos. Uma
oportunidade ímpar de se trabalharem leituras alheias de mundo pela palavra
pichada.
Como atividade final, pedimos aos alunos que se imaginassem
pichadores e criassem uma pichação que expressasse suas leituras de mundo.

3.5.2.2 Poesia
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Para a segunda oficina, escolhemos trabalhar com uma poesia.
Diferentemente do que muitas pessoas pensam, não vemos a poesia como
algo vago e pouco prático. Para Merquior (apud KONDER, 2005, p. 14), a
poesia transforma os temas em problemas, lançando luz sobre situações
humanas que desafiam nossa compreensão.
No processo histórico de formação de uma nova práxis, os temas se
transformam em problemas. E: O problema é a forma literária de
conhecer o mundo pela práxis. Pois não é a práxis o que de fato
enfrenta o mundo para superar a alienação? (MERQUIOR apud
KONDER, 2005, p. 14).

Konder (2005) também aponta outras especificidades da poesia que
retificam a importância de se estudarem poesias em sala de aula. Segundo o
autor, a poesia nos proporciona acesso a um conhecimento peculiar da
condição humana; nos permite compreender melhor nossos sentimentos por
meio da comparação com os sentimentos dos outros; nos dá uma melhor
compreensão dos sentimentos dos outros por meio da comparação com os
nossos sentimentos; contribui para a formação da autoconsciência do sujeito; e
contribui para o exercício do equilíbrio entre razão e sensibilidade dentre
outras.
A poesia é um exercício de linguagem que dá aos sujeitos preciosos
momentos para se conhecerem melhor. Poesia não é fuga do mundo, mas sim
expressão da leitura que fazemos dele e como o enunciamos de acordo com o
contexto histórico.
A poesia exige muito do poeta, mas também exige muito do leitor:
exige que o leitor se esforce para ‘receber’ o poeta (o Outro) de
maneira a poder assimilar o que ele lhe traz, ‘traduzindo-o’ ou
‘recriando-o’ na sua linguagem pessoal (KONDER, 2005, p. 21).

Assim, propositalmente, escolhemos uma poesia que não fosse de
autoria reconhecida e nem fizesse parte dos clássicos da literatura brasileira.
Nosso intento era mostrar para os alunos que não precisa ser um grande
escritor, um poeta famoso para ser capaz de se expressar por meio das
palavras. Aliás, como afirma Konder (2005, p. 13), a necessidade humana de
se expressar poeticamente é muito antiga. A linguagem poética é anterior à
linguagem em prosa. Conforme o autor, ler poesia não é uma questão de
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degustação. O texto em versos, como o texto em prosa, também pode
desempenhar papéis variados, como entretenimento, propaganda, anúncio,
denúncia etc., dependendo das intenções e interesses de quem escreve.
Como o objetivo da oficina em si era mostrar como a leitura do mundo
provoca reflexões sobre o estar no mundo, escolhemos uma que foi escrita por
um jovem de 17 anos que, quando a escreve, se encontrava internado na
Fundação Casa, em São Paulo. Incentivado por sua professora de Língua
Portuguesa, ele escreveu essa poesia para participar de um concurso do qual
saiu vitorioso. Quando escolhemos a poesia, vimos que os fatos ligados a ela
provocariam um bom debate sobre algumas questões sociais ligadas aos
jovens de modo geral, principalmente àqueles que se encontram em situações
de vulnerabilidade.

Conjeturamos

que nossos alunos poderiam

fazer

comparações com a realidade por eles vivida. Para essa oficina, a tarefa final
era escrever uma poesia que falasse deles. De seus sentimentos em relação à
vida.

3.5.2.3 Conto de fadas

Para a oficina de número três, escolhemos trabalhar com um conto de
fadas, Chapeuzinho Vermelho, narrado sob três diferentes pontos de vista: o
ponto de vista da Vovó, do Caçador e do Lobo Mau. A proposta dessa oficina
era não só provocar um debate a respeito dos fatos narrados, mas também
fazer com que os alunos defendessem cada ponto de vista por meio da
argumentação.
A argumentação ressalta o valor das palavras sempre vinculadas
histórica e socialmente à realidade de circulação. Assim, cada versão da
história é um produto ideológico que age através da linguagem produzindo
sentidos múltiplos, respostas múltiplas conforme o enunciado é gerado e
recebido. Nessa oficina, a intenção era provocar o embate por possíveis
sentidos por meio da percepção crítica dos alunos em relação a cada versão
da história.
O criado, nessa oficina, foi escrever e defender novas versões para a
história: a versão da Chapeuzinho Vermelho, a versão da Mãe e a versão do
Lenhador.
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3.5.2.4 Tirinhas

No gênero tirinhas, a crítica social é muito presente. Ou seja, é muito
comum encontrarmos nas tirinhas temas que se relacionam com a situação
política, a educação, a saúde, o meio ambiente, e os valores morais dentre
outros. Devido às especificidades do gênero, as tirinhas tornam-se um material
de grande valia para se levar à sala de aula como forma de se trabalhar a
reflexão crítica com os alunos. Dentre tantas tirinhas publicadas diariamente
nos jornais e revistas do País, escolhemos duas: as do Armandinho e as da
Mafalda. Ambos são personagens que representam crianças na faixa de idade
de cinco a seis anos, que têm com característica o questionamento.
Armandinho (criação de Alexandre Beck) é um menino que não apenas
questiona e reflete sobre a situação do Brasil, mas também faz reflexões sobre
o lado simples da vida. A outra personagem escolhida foi a Mafalda (criação do
argentino Quino), que como Armandinho é uma menina curiosa, consciente e
que também traz em seus enunciados questões políticas, sociais, éticas etc.
Ambas, as tirinhas de Armandinho e as de Mafalda, se mostravam
adequadas à nossa proposta de leitura crítica, porque, sem perder o senso de
humor, e pelas próprias características do gênero, oportunizavam a
manifestação do senso crítico, bem como a criatividade dos alunos. Assim,
como ato final da oficina, os alunos criaram suas próprias tirinhas.

3.5.2.5 Conto

O conto, por ser um texto conciso, pode vir a ser uma boa oportunidade
para se conquistarem leitores e apresentá-los à literatura. Devido à sua
brevidade, ele pode ser melhor trabalhado em sala de aula do que um
romance.
Para Cortázar (apud PAZ, 2014, p. 70), o conto é como uma fotografia,
um recorte, um fragmento da realidade, mas que explode em uma realidade
muito mais ampla por ser rico em saberes, surpresas, epifanias, visões. Na
experiência renovada dessa revelação que é a forma, a literatura tem, como
sempre, muito que nos ensinar sobre a vida (PIGLIA apud PAZ, 2014, p. 71).
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Assim sendo, no que diz respeito ao conto, foram selecionados dois
exemplos. Um conto popular de origem chinesa, cujo título é “O caso do
espelho”, versão de Ricardo Azevedo, e um clássico machadiano, “A
cartomante”. Uma característica marcante do conto é o diálogo. Os dramas, os
conflitos e a trama residem nas palavras ditas. Como afirmou Freire, é no
diálogo que os homens se fazem. O diálogo é intrínseco ao sujeito já que a
nossa existência não pode jamais ser muda. Destarte, a proposta do primeiro
conto apresentado, o conto popular, era que os alunos, após a leitura,
externassem suas entoações, seus valores, suas visões de mundo.
Já para o conto machadiano, a propositura era trabalhar a curiosidade
dos alunos em relação ao texto. Para tanto, o texto foi dividido em fragmentos,
e pela leitura desses fragmentos os alunos deveriam montar a história na
sequência correta. A ideia era provocar uma curiosidade inquietante, que os
levasse a querer conhecer a história para então, no final, refletirmos sobre ela.
Para essa oficina, o criado deveria ter sido a construção de um conto coletivo,
tendo como tema o “eu e o outro”. Digo que deveria ter sido, porque
infelizmente a oficina não provocou o impacto esperado e nada foi criado.

3.5.2.6 O jornal na sala de aula
De acordo com Silva (apud ANHUSSI, 2009, p. 38), levar o jornal para a
sala pode ajudar no desenvolvimento intelectual do aluno sob três aspectos. O
primeiro seria o linguístico, pois o jornal é constituído por diferentes tipologias
textuais (argumentativa, dissertativa, narrativa, descritiva e expositiva) sem
falar nas relações que estabelece entre textos e imagens. O segundo aspecto é
o cognitivo, com a atualização diária sobre os acontecimentos, permitindo que
o leitor se posicione em relação aos fatos de maneira crítica. E, por último,
temos a vertente da cidadania, na qual o jornal seria uma janela que se abre
diariamente para o mundo. Para o autor, conviver com jornais, ler jornais, é
sempre um modo de participar de nosso tempo e intervir na mudança do rumo
dos conhecimentos.
O material escolhido para a última oficina foi o jornal impresso. É
interessante ressaltar que dentro de um jornal existe, além de diferentes
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tipologias textuais, uma diversidade de gêneros textuais, dentre eles artigo de
opinião, editorial, reportagem, crônica, entrevistas etc., que poderiam provocar
a curiosidade epistemológica dos alunos despertando o interesse pela leitura
de um ou mais artigos.
Sendo assim, a proposição da oficina era que os alunos escolhessem
notícias de diferentes jornais, as organizassem por semelhança de conteúdo,
comparando-as e criticando-as, fazendo, dessa forma, uma leitura mais
significativa, relacionando os fatos no entorno e com os seus conhecimentos de
mundo.
O exercício de ler compreendendo o fenômeno é a busca da
essência, da realidade, porque o que está ao alcance do homem é
apenas o fenômeno, ou seja, o jeito como o fato aparece. A essência
do fenômeno é composta por inúmeras variantes sociais, históricas e
individuais que compõem aquilo que aparece. A essência é
contraditória, é fluida, é dialética. Na leitura, o homem desenvolve o
pensamento abstrato em busca da essência, da realidade, que não
pode ser pensada como única (ARENA, 2008, p. 55-56).

Diante da concepção freiriana de que aprender a ler a palavra significa
também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios buscando a
essência dos fatos, o trabalho com a leitura de jornais permite que o aluno faça
a leitura do texto relacionando-o com seu contexto social, com suas ideias,
permitindo que ele transite de um nível de consciência para outro.
Assim, para a oficina “O jornal na sala de aula”, eu e as professoras nos
reunimos para selecionar quais jornais e revistas levaríamos para a sala de
aula. Escolhemos jornais e revistas de circulação nacional e um de circulação
local. Os de circulação nacional foram “O Globo”, “A folha de São Paulo”,
“Estado de Minas”, “Super” e o “Tempo”. Para as revistas, escolhemos a “Veja”,
a “Época” e a “Isto é”, e como jornal local “A Gazeta”. Infelizmente, não foi
possível levar o jornal de Lagoa Dourada, pois sua publicação estava
suspensa.
Para fechar a oficina com um ato criador, foi pedido aos alunos que
criassem uma notícia a partir do cotidiano deles. Entretanto, o tempo da aula
acabou não sendo possível a concretização da proposta em sala de aula e,
como estávamos já no final do ano, ENEM se aproximando, época de provas, a
atividade não foi realizada.
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3.5.2.7 Intempéries

O que não falta na vida são momentos de intempéries. No decorrer da
pesquisa de campo, a escola em questão entrou em reforma trazendo muitos
transtornos a todos. De fato, tal reforma, pelo barulho que causava, estava
inviabilizando as aulas. Assim, a diretoria optou pela mudança do espaço físico
levando as aulas para a escola municipal da cidade. Com isso, as aulas
passaram a acontecer no turno da noite obrigando-nos a fazer adaptações.
Além da mudança do espaço físico, mais dois fatos contribuíram para atrasar a
execução das oficinas. Em uma semana, as professoras tiveram que participar
de módulos, e a semana seguinte foi de provas. Por causa desses imprevistos,
a oficina que teria como gênero textual uma crônica foi cancelada.
Já a oficina de número nove foi refutada pelas professoras, uma vez que
o livro proposto não seria estudado pelos alunos. As professoras acharam que
não valeria a pena usá-lo em uma oficina. Então, em comum acordo, a oficina
foi cancelada.
Assim, terminamos nossas oficinas. Com altos e baixos. Às vezes com
participação intensa, às vezes com pouca participação. Da prática pedagógica,
ficou, para mim, a sensação de que foi bom, mas pode melhorar. O tempo foi
curto e a proposta pedia mais tempo, mais tempo de trabalho, mais tempo de
observação.
3.5.3 A observação das oficinas – uma possibilidade de resposta

Para refletir sobre a posição de observador do pesquisador no campo da
pesquisa em ciências humanas, é preciso fazer uma ancoragem em algumas
das ideias de Bakhtin. A primeira delas é o diálogo, um diálogo, como já
mencionado aqui, politicizado e mediatizado pelo mundo e pela práxis. A
segunda ideia diz respeito sobre a posição na qual se coloca o pesquisador.
Trata-se do conceito de exotopia criado por Bakhtin. Pádua (2013, p. 1)
esclarece que o termo exotopia refere-se, especificamente, à criação estética e
de pesquisa, ao trabalho do artista ou pesquisador na elaboração de sua obra
a partir de análise de um objeto específico.
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Do ponto de vista do enunciado, exotopia refere-se ao sentido de se
situar em um lugar exterior. Na pintura, refere-se ao olhar do
retratado e o olhar do retratista ou artista; em ciências humanas, ao
texto do pesquisado e o texto do pesquisador (PÁDUA, 2013, p. 1).

Amorim (2007) explica que Bakhtin usou esse conceito, primeiramente,
para analisar a criação artística e que esse conceito quer dizer que a obra de
arte é lugar de tensão entre o eu e o outro, existindo sempre uma diferença
fundamental de lugares e, portanto, de valores. Para a autora, é justamente o
posicionamento exotópico que permite a objetivação da criação, seja ela
estética ou teórica. É justamente esse lugar exterior que permite que se veja do
sujeito algo que ele, de seu lugar, não é capaz de ver. É dando ao sujeito um
outro sentido, uma outra configuração, que o pesquisador dá de seu lugar; isto
é, dá aquilo que somente de sua posição, e portanto com seus valores, é
possível enxergar (AMORIM, 2007, p. 14).
O excedente de minha visão em relação ao outro indivíduo
condiciona certa esfera do meu ativismo exclusivo, isto é, um
conjunto daquelas ações internas ou externas que só eu posso
praticar em relação ao outro, a quem elas são inacessíveis no lugar
que ele ocupa fora de mim; tais ações completam o outro justamente
naqueles elementos em que ele não pode completar-se (BAKHTIN,
2010, p. 22-23).

O que se tem, então, são dois pontos de vista, um desdobramento de
olhares, o do contemplador e o do contemplado. O mesmo ocorre quando se
faz pesquisa em ciências humanas em que o pesquisador se coloca de fora,
observa o trabalho de outrem, para então produzir sua criação estética.

O pesquisador analisa o trabalho de outrem acerca de determinado
assunto e tenta perceber o olhar de seu pesquisado sobre aquele
objeto pesquisado, voltando ao seu ‘lugar exterior’ para elaborar o seu
texto (criação estética) sobre o que ele conseguiu captar em sua
pesquisa. Nesse momento, a fim de sintetizar o que vê, o pesquisador
utiliza-se de seus valores, suas perspectivas, suas impressões, sua
formação, para discorrer acerca do que viu (PÁDUA, 2013, p. 1-2).

Dessa forma, quando o pesquisador se coloca em uma posição
exotópica, ele se coloca na posição de observador que busca compreender o
outro e estabelecer com ele uma interação. Oliveira (2010, p. 22) afirma que a
observação é o instrumento que mais fornece detalhes ao pesquisador por
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basear-se na descrição. Para tanto, utiliza-se de todos os cinco sentidos
humanos.
Ainda para Oliveira (2010, p. 23), existem três razões para se fazer a
observação:
1. possibilitar-nos ver o comportamento dos participantes em uma nova luz e
descobrir novos aspectos do contexto;
2. utilização em conjunto com outros métodos de coleta de dados,
providenciando evidências adicionais para triangulação e estudo da pesquisa;
3. é um método particular apropriado para pesquisa em sala de aula.
O que nos importa são apenas os atos de contemplação-ação – pois
a contemplação é ativa e eficaz –, os quais não ultrapassam o âmbito
do dado do outro e apenas unificam e ordenam esse dado; [...] O
excedente de visão é o broto que repousa a forma e de onde ela
desabrocha como uma flor (BAKHTIN, 2010, p. 23).

Durante a observação, faz-se o registro dos dados visíveis e também
daqueles que interessam à pesquisa. As anotações podem ser feitas de
diferentes modos: registro escrito, uso de palavras-chave ou ainda gravação de
áudio e vídeo, sendo que essa última permite maior fidedignidade no relato
final.
Oliveira (2010) faz duas recomendações ao observador: primeiro,
utilizar-se de uma densa descrição, pois o leitor tem que imaginar
perfeitamente o contexto pesquisado por meio dos detalhes fornecidos pelo
pesquisador; segundo, o pesquisador deve tentar se comportar como um
estranho para evitar (apesar de ser impossível em sua totalidade) as suas
interferências pessoais. Como uma pessoa que viaja para um lugar estranho e
observa tudo, pergunta a todos até conhecer o lugar. Um curioso que tem que
observar e perguntar para então conhecer (OLIVEIRA, 2010, p. 23-24).
Pode-se dizer que a partir do conceito de exotopia, o excedente de visão
está relacionado a uma ação ativo-responsiva responsável pela constituição do
outro por meio do olhar do eu, pois, segundo Bakhtin (2010, 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
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concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento.

Esse movimento de contemplação-ação, denominado por Bakhtin como
exotopia, está intrínseco tanto na criação estética como na pesquisa científica
em ciências humanas.
É pertinente que o pesquisador se coloque no lugar do outro para a
apreensão de sentidos, que só será possível a partir de sua própria
visão, uma vez que esse sujeito pesquisador possui uma visão que é
única. Após, deve retornar à sua posição para acrescer a essa visão
a sua própria experiência ao que vê. Trata-se, então, de trocas
recíprocas. O eu dá acabamento à visão do outro, e vice-versa
(PÁDUA, 2013, p. 5).

É pelo excedente de visão que produzimos novos sentidos para o
mundo da vida. Da vida, não há autor, não um autor único. “Duas vozes são o
mínimo de vida”, diz-nos Bakhtin (1997, p. 257) Assim, para Pádua (2013, p. 5),
o movimento exotópico é atividade essencial para a produção da pesquisa,
devido a essas articulações de aproximação e distanciamento entre os olhares
de pesquisador e pesquisado. Nessa perspectiva de análise, a condição
fundamental para a produção do conhecimento está no compartilhamento do
olhar do investigador com o olhar do outro.
Chegar ao país do outro para observar o seu fazer profissional não é
algo, assim, fácil de realizar. Por mais cuidado que se tenha nessa
aproximação, ela será sempre uma invasão, pois o olhar do outro tem sempre
um efeito muito grande em quem é observado. Assim, apesar de ter sido bem
recebida pela escola e pelas professoras que participaram do projeto, e até
mesmo pelos alunos, confesso que o primeiro dia na escola foi angustiante.
Afinal, eu era a observadora, mas também era observada, e enquanto sobre
eles havia apenas um par de olhos, sobre mim havia quase 80 pares. Então,
para “fugir” desses olhos, posicionei-me sempre no fundo da sala de aula, a fim
de construir meu excedente de visão.
Já a partir do segundo encontro, pude perceber que as coisas mudaram.
Para os alunos, eu era apenas mais uma na sala de aula. Os alunos não
mudaram seus comportamentos porque eu estava ali. Aqueles que falavam
muito continuaram falantes, os que falavam pouco continuaram falando pouco
e os que nada falavam assim continuaram. Aqueles que estavam mais
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interessados em seus celulares não esconderam seus interesses e aqueles
que estavam mais preocupados com as tarefas das aulas seguintes se punham
a copiar as tarefas dos colegas. Tudo dentro da rotina escolar.
Para mim, observar é tarefa que requer disciplina, atenção e, acima de
tudo, ética. É uma aprendizagem para o olhar, porque, mesmo estando de fora,
no momento em que observo, faço parte do contexto. Era assim que eu era
vista tanto pelos alunos quanto pelas professoras, que se dirigiam a mim no
meio das oficinas, com palavras, ou por meio de um olhar, ou um gesto.
Se a ideia da pesquisa qualitativa é diminuir a distância entre
pesquisador e pesquisado, integrar-se empaticamente ao contexto para melhor
compreender o fenômeno, posso afirmar que, sem sombra de dúvida, isso
aconteceu. Como exemplo, cito os alunos se dirigindo a mim durante as
oficinas pedindo a minha opinião. Destaco também o dia em que a professora
Gisele parou a oficina para chamar a atenção da turma por estarem falando
muito e no encontro seguinte, enquanto aguardava do lado de fora da sala,
uma aluna se dirigiu a mim para pedir desculpas pelo fato de ela estar falando
muito naquele dia. Acredito que foi um gesto de confiança.
Creio que observar não é apenas o que você olha, mas também como
você olha. Observar é refletir dialogicamente sobre as vivências, as palavras, a
linguagem, os gestos e até sobre o silêncio.

3.6 Entrevista coletiva – a palavra dialogada

A escolha da entrevista coletiva como instrumento metodológico para
minha pesquisa se fez necessária devido ao número de alunos participantes,
75 alunos ao todo.
Primeiramente, pensei em fazer dois grupos focais, por adesão, um
para cada turma, como forma de concluir o trabalho de campo. Porém,
pensando em todo o processo de observação das oficinas, concluí que não
tinha como apenas um grupo de alunos dar suas opiniões sobre o projeto. Era
essencial que todos, inclusive aqueles que se mantiveram em silêncio todo o
tempo, estivessem presentes no momento de fechar o trabalho.
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Como instrumento metodológico, a técnica da entrevista permite uma
proximidade maior entre pesquisador e pesquisado. É pura interação verbal, e
também é significativamente polifônica e polissêmica. Para Miguel (2010, s/p),
a entrevista é capaz de quebrar isolamentos grupais, individuais e sociais,
podendo também servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática da
informação. Em seus mais diversos usos das Ciências Humanas, constitui-se
sempre um meio, cujo fim é o inter-relacionamento humano.
Entrevistamos porque queremos ouvir o outro. Segundo Seidman (apud
MIGUEL, 2010), o principal motivo de se realizar uma entrevista é o interesse
que temos pelo outro, por suas histórias, reflexões, ordenamentos dos fatos e
acontecimentos. Dessa forma, o escopo da entrevista não é testar hipóteses;
pelo contrário, busca compreender a visão de mundo que o outro tem e que
sentidos atribui às suas experiências de vida.
Desta forma, a entrevista possibilitaria acesso ao contexto do
comportamento das pessoas e promoveria um caminho para o
pesquisador compreender os significados desse comportamento. A
hipótese básica da pesquisa a partir da entrevista é a de que os
significados que as pessoas atribuem às suas experiências afetariam
o modo como elas as executam (MIGUEL, 2010, s/p).

Mondada (apud MIGUEL, 2010) defende que a entrevista deve ser
entendida como um acontecimento comunicativo no qual os interlocutores,
pesquisador e pesquisados, constroem coletivamente uma versão do mundo, e
sua eficácia está profundamente ligada à concepção de linguagem e de
discurso, o que vai ao encontro da ideia de linguagem apresentada por Bakhtin,
na perspectiva da inter-ação. Para Bakhtin,
A interação é um evento dinâmico onde o que está em jogo são
posições axiológicas, confrontos de valores sociais. A interação é,
portanto, o diálogo ininterrupto que resulta desse confronto e que
constitui a natureza da linguagem (GEGe, 2009, p. 63-64).

Considerando todos os aspectos positivos já mencionados sobre a
técnica da entrevista, optei pela entrevista coletiva como abordagem de
avaliação das oficinas tanto com os alunos quanto com as professoras. Meu
desejo era garantir o diálogo, a interação verbal. A ideia era que a conversa
fluísse espontaneamente, e as respostas, as enunciações ali apresentadas,
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enriquecessem a análise do trabalho de forma mais profunda e substanciada,
porque, como afirma Kramer (2007, p. 66):
os objetivos das entrevistas coletivas são: identificar pontos de vista
dos entrevistados; reconhecer aspectos polêmicos (a respeito de que
não há concordância); provocar o debate entre os participantes,
estimular as pessoas a tomarem consciência de sua situação e
condição e a pensarem criticamente sobre elas.

De acordo com Kramer (2007, p. 66-67), as entrevistas coletivas, como
estratégia metodológica, apresentam características importantes para a
pesquisa em ciências humanas, tais como:
podem clarificar aspectos obscuros colocando-os em discussão,
iluminando, portanto, o objeto da pesquisa (que é sempre, nas ciências
humanas, um sujeito);
ajudam a identificar conflitos sem esconder ideias divergentes ou
posições antagônicas;
durante as entrevistas, os pesquisadores procuram explicitar palavras,
expressões ou conceitos usados com significados conflitantes ou
ambíguos, a fim de gerar – entre participantes e pesquisadores –
processos de ressignificação, redefinindo conceitos;
permitem que o grupo reflita sobre ideias e histórias compartilhadas,
repensando seus sentidos.

Pode-se dizer, então, que a entrevista coletiva é significativa para a
consciência do grupo. Ela dá mais cor, mais tom à voz dos sujeitos. Permite
que cada indivíduo, presente na entrevista, saia do debate com a criticidade um
pouco mais apurada, que leve consigo um pouco dos questionamentos, das
provocações e inquietações dos pesquisadores.
Como afirma Bakhtin (apud KRAMER, 2007, p. 75), aprende-se outra
vez que “só a corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua
significação”.
3.7 E não é que eles leem!
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Com o objetivo de conhecer o comportamento dos alunos com relação à
leitura, dois questionários7 foram aplicados nas duas turmas, sendo o primeiro
após a terceira oficina e o segundo já no final do trabalho de campo.
A ideia era levantar o perfil do leitor e do não leitor de livros, identificar a
intensidade e forma de leitura de livros, identificar as motivações e preferências
de leitura, e conhecer a percepção ou representações da leitura no imaginário
dos alunos.
Para tanto, foram entregues 75 cópias do primeiro questionário, mais 75
cópias do segundo questionário, mas somente 60% desse total foram
devolvidos. Destaco que, dentro desses 60% de questionários devolvidos,
algumas questões não foram respondidas.
Como dito anteriormente, os alunos que participaram deste projeto eram
alunos do segundo e terceiro anos do Ensino Médio de uma escola estadual
em Lagoa Dourada, em Minas Gerais, com idade entre 16 e 17 anos. Do total,
94,3% afirmam ler. Entretanto, desses 94,3% apenas 51,4% se consideram
leitores. Para esse grupo de alunos, o que os torna leitores é a frequência com
que leem.
‘- porque leio diariamente’
‘- pois costumo ler diariamente o que me faz gostar cada dia mais da
leitura’
‘- porque todos os dias faço leituras’
‘- estou sempre lendo e tentando interpretar tudo o que leio’
‘- porque eu leio com bastante frequência’
‘- eu sempre estou lendo alguma coisa’
‘- porque a todo momento que vejo algo que contenha textos, tenho
vontade de ler’
‘- sempre estou lendo, procurando algo novo’
‘- para mim um leitor é aquele que lê todos os dias’
‘- porque faço uso da mesma em todos os momentos’

Para os outros 48,6% que não se consideram leitores, a justificativa ou
também está na frequência, ou na quantidade de leitura.
‘- porque leio muito pouco, só em jornais às vezes’
‘- porque leio pouco e quando leio é poucas coisas’
‘- porque leio muito pouco’
‘- não leio muito’
‘- para ser um leitor teria de ser com mais frequência’
‘- pois leio pouco’
‘- porque leio poucos livros’
7

Anexo 2.
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‘- porque não faço leitura com bastante frequência’
‘- porque eu não leio com tanta frequência porque não tenho o hábito
de ler todos os dias’
‘- porque não faço uso diário da leitura como um hobby’

Outro fator apontado pelos alunos que atrapalharia o fluxo da leitura é o
tempo. Perguntados quanto tempo eles dedicam à leitura diariamente, a
maioria declarou dedicar tempo insuficiente a ela. Perguntados novamente o
sobre que mais traz dificuldades para o desenvolvimento do hábito de ler, a
falta de tempo foi, de novo, o elemento que mais impede o ato de ler. Porém,
quando indagados que atividades faziam em suas horas livres, a leitura ficou
em quarto lugar, precedida por descansar em primeiro lugar, assistir à TV em
segundo lugar e trabalhar em terceiro lugar.
O curioso é que, mesmo não tendo tempo para ler, a maioria afirma ler e
gostar de ler: 94,3% dos alunos afirmam que leem e a justificativa mais
frequente é que a leitura enriquece os conhecimentos, o vocabulário e traz
informação.
‘- Com a leitura, enriquecimento de conhecimentos e vocabulário’
‘- Ao ler, enriquecemos o nosso conhecimento’
‘- Adquirir conhecimento e entretenimento’
‘- Porque é bom para adquirir conhecimentos’
‘- Para adquirir conhecimento’
‘- Porque lendo conhecemos um novo mundo, e, além disso, ficamos
mais informados’
‘- Porque através da leitura adquiro muito conhecimento e também
acho muito interessante’
‘- Com o objetivo de enriquecer meu vocabulário, adquirir
conhecimento’
‘- Porque adquiro certos conhecimentos’
‘- É bom, adquire novos conhecimentos’
‘- Distrair é divertido, trás (sic) conhecimento’
‘- Porque adquire conhecimento’
‘- Para aumentar os conhecimentos, distrair’
‘- Além de nos proporcionar mais conhecimento, a leitura nos ajuda a
interagir mais com as pessoas’
‘- Porque a leitura é importante para o conhecimento’

Sendo assim, podemos afirmar que, sem dúvida algum, esses jovens
leem e o fazem com uma variedade de objetivos, o que é normal para qualquer
indivíduo. Leem para buscar informação, leem por diversão, prazer,
curiosidade, conhecimento e até obrigação. Mesmo que a média de livros lidos
em um ano não seja muito alta, o importante é que o fazem. E, de acordo com
o que foi declarado, a média de livros por aluno por ano ficaria em torno de dois
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livros para cada. Todavia, dois alunos afirmaram ler um livro por mês e outros
dois alunos declararam ler 30 livros em um ano. Esse fato não é de duvidar,
pois, em conversas informais com alguns alunos, eles não apenas me
relataram sobre os livros que liam como me mostraram alguns. Dentre estes, o
que mais me chamou atenção foi a coleção “A guerra dos tronos”, composta
por cinco volumes de quase mil páginas cada um. Esse grupo de alunos, podese dizer, criou um clube do livro particular, no qual eles fazem a troca de livros
e recomendam leituras uns aos outros.
Tido como “obrigação” do professor ou professora de língua portuguesa,
a quem caberia o ensino da leitura crítica, algumas perguntas não poderiam
faltar nesse questionário. Assim, perguntados sobre as aulas de literatura, se
gostam, se não gostam, se consideram importante esse estudo, obtivemos o
seguinte resultado: 2,9% não responderam, 51,4% disseram que gostam e
45,7% disseram que não gostam. Como é possível ver, o resultado ficou bem
equilibrado entre gostar e não gostar. Aqueles que afirmam que gostam dizem
que a aula é importante porque
‘- com ela conhecemos mais os autores em relação à sua vida e
obras’
‘- para compreendermos os grandes autores e o que os levou a
escrever com belas palavras’
‘- pois me chama a atenção os poemas e os textos’
‘- ajuda nosso conhecimento’
‘- pois permite o conhecimento de diferentes obras e seus respectivos
autores’
‘- pois é interessante’
‘- porque conheço um pouco sobre cada autor brasileiro e sua
importância na literatura’.
‘- pois agente (sic) conhece vários autores diferentes, suas
características e também suas obras’
‘- porque é interessante’
‘- porque é interessante se identificar com os poemas e textos feitos
por outras pessoas’
‘- aprendemos novas coisas a cada dia’
‘- gosto de ler os poemas dos autores da literatura’
‘- com isso aprendo sobre leituras diversas, sobre cada autor, suas
características’
‘- você acaba aprendendo, culturas e costumes diferentes, o jeito de
pensar de cada época’
‘- porque acho interessante a forma em que os autores se expressam’

Já aqueles que afirmam não gostar da aula de literatura, não se fazem
de rogados ao justificarem seus pontos de vista:
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‘- porque a professora é chata’
‘- porque acho chata’
‘- porque a gente estuda mais sobre a vida dos autores e não das
obras deles’
‘- pois acho cansativo’
‘- não tenho interesse em poesia’
‘- não gosto de português’
‘- pelo fato de não ler me sinto incomodado’
‘- literatura apresenta poesias mais complexas e às vezes de difícil
entendimento’
‘- porque há muitos textos difíceis de compreender, mas gosto de
alguns autores’
‘- alguns autores são estranhos’
‘- porque acho cansativo a forma como a matéria é aplicada’
‘- porque não gosto de poema e envolve muito poema em literatura’
‘- não gosto de poemas, nem autores antigos com linguagem
complicada’
‘- pois são autores que causam uma certa confusão’

Para esses alunos, estudar literatura ou é chato, ou é difícil, porque os
poemas são difíceis, a linguagem é difícil. Nesse quesito, o que mais me
chamou atenção é que eles falam em poemas e poesias dando a entender que
a aula de literatura é apenas o estudo de poesias. Interpelados sobre que
sugestões dariam à professora ou ao professor para que as aulas de literatura
se tornassem mais interessantes, obtivemos as seguintes respostas:
‘- que eles preparassem aulas diversificadas, que chamassem à
atenção dos alunos para o estudo da literatura’
‘- que eles busquem sempre se modernizarem, buscando novos
autores’
‘- incentivar a leitura de livros’
‘- eu sugiro que essas aulas vá (sic) além do quadro e giz’
‘- que se preocupasse menos com a biografia dos autores dando
mais ênfase nos seus trabalhos’
‘- buscar autores atuais fazendo com que os alunos se interessem
mais’
‘- buscando autores atuais fazendo com os alunos se interessem
mais a ler’
‘- basear em altores (sic) atuais, visando o que os alunos se
enteressem (sic) a ler”
“- para que focassem mais na importância de cada autor brasileiro
para a literatura”
“- acho que passaria um livro diferente para cada aluno escolher e
depois pediria para cada aluno contar a história
‘- nos incentivar a ler mais, ler mais com nós para que assim nos
desperte mais interesse pela leitura’
‘- ler mais sobre as histórias’
‘- ler mais sobre as histórias para nos despertar maior interesse’
‘- basear as aulas em autores atuais visando o interesse literário dos
alunos’
‘- para que eles comesasem (sic) a pedir os alunos para lerem livros
na sala de aula’
‘- abordar autores atuais com temas mais famosos e interessantes,
ficção científica, mitologia’.
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‘- ler mais em sala de aula, se possível, e cobrar mais leitura dos
alunos’
‘- que trabalhem mais cada autor explicando todos detalhadamente’
‘- dar mais histórias para ler de aventura, romance’
‘- aulas mais dinâmicas e que contem com mais interação dos alunos’
‘- que enfatizassem cada vez mais o valor da leitura’

Quando os alunos sugerem autores atuais, eles estão sendo coerentes
com aquilo que eles estão lendo no momento. Porque é fato, eles leem. O que
eles não leem, a menos que seja obrigação, são os clássicos da literatura
brasileira. De acordo com as respostas apresentadas, esses alunos leem e
gostam daquilo que leem. Por exemplo: A culpa é das estrelas, O Poeta,
Ninguém é de ninguém, O diário de Anne Frank, Um amor para recordar; Os 13
porquês, A cabana, a coleção inteira de Crepúsculo, O pecador perfeito, 50
tons de cinza, Recomeçar, Nada dura para sempre, O mundo de Megan – A
escolha (coleção), Rosa de papel, Borboletas, A dor de uma lágrima etc. De
todos os citados, conheço apenas um, não por que tenha lido o livro, mas por
que vi o filme e de acordo com o conteúdo é uma história romântica, adocicada
bem ao gosto das jovens nessa idade. Dentre os clássicos, os mais citados
foram Macunaíma, Capitães de Areia, A moreninha, Romeu e Julieta, e quando
não sabiam ou não lembravam o título da obra, citavam os autores. Por
exemplo,

Mário

Quintana,

Carlos

Drummond

de

Andrade

e William

Shakespeare.
Voltando à realidade da sala de aula, perguntados se consideram
importante o ensino da literatura e se a escola deve mantê-lo, a maioria
respondeu que sim e a razão disso é o ENEM.
‘- porque cai no Enem’
‘- por causa das provas e para quem gosta no futuro pode fazer falta’
‘- é importante que os alunos saibam e reconheçam os movimentos
literários e artísticos da história’
‘- porque cai muito no ENEM’
‘- é matéria do ENEM’
‘- pois será cobrado com o tempo’

Quando o aluno diz que o ensino de literatura deve permanecer na
escola “por causa do ENEM”, o que temos aqui é ratificação do ensino
fragmentado com foco em uma leitura funcional. Uma leitura voltada para
coleta de informações, uma leitura utilitária com tarefas como: destacar as
partes mais importantes do texto, resumir o texto, ordenar por ordem
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cronológica os fatos narrados, identificar os personagens principais e
secundários etc., o que não leva o aluno a uma leitura crítica.
Entretanto, mesmo considerando esse aspecto de uma leitura utilitária,
podemos afirmar que uma parcela expressiva desses alunos se declara ser
leitora, não de livros indicados pela escola, mas de livros que estão em
evidência no mercado ou de livros que se tornaram filmes. Alguém poderá
questionar se é uma leitura de “primeira”. Creio que isso não vem ao caso.
Talvez, o importante seja explorar essa literatura para levá-los ao pensamento
crítico. Quem sabe comparar essas histórias com os clássicos? Por que não?
Para finalizar, quero destacar dois aspectos que considero relevantes
nesta pesquisa. Quando questionados sobre que tipos de atividades o
professor ou a professora faz em sala de aula as respostas foram as seguintes:
‘- exercícios de interpretação’
‘- ela passa vários trechos de livros e pede para fazer exercícios
sobre eles’
‘- faz a leitura de alguns trechos de textos, poemas’
“- faz leitura de trechos de escritores conhecidos’
‘- leitura de trechos de escritores’
‘- trabalho e exercícios’
‘- análise da história do livro’

Isso vai ao encontro de tudo que foi dito pelos teóricos e descrito nesta
pesquisa

sobre

o

fato

de

se

trabalharem

textos

fragmentados,

descontextualizados do momento da escrita, descontextualizados do momento
da leitura. É um caminho que só tem o meio. Não se sabe de onde saiu, nem
para onde está indo, o que sem dúvida provoca o desinteresse do aluno pela
leitura.
Outro aspecto interessante que os questionários trouxeram para esta
pesquisa é que ela vai ao encontro da pesquisa feita pelo Instituto Pró-Livro,
intitulada Retratos da Leitura no Brasil, terceira edição realizada em 2011, que
mostra que os jovens de Lagoa Dourada não são diferentes dos jovens do
Brasil. À guisa de ilustração e comparação, apresento, aqui, alguns gráficos
desta pesquisa que mostram resultados muito próximos dos nossos.
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Fonte: http://www.prolivro.org.br/images/antigo/4095.pdf

Fonte: http://www.prolivro.org.br/images/antigo/4095.pdf
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Fonte: http://www.prolivro.org.br/images/antigo/4095.pdf

Fonte: http://www.prolivro.org.br/images/antigo/4095.pdf
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De acordo com os gráficos aqui apresentados, as duas pesquisas se
aproximam em alguns pontos. Em ambos os casos, a leitura é fonte de
conhecimento, a percentagem de leitores e não leitores se divide na mesma
proporção e declaram ler o mesmo tipo de livros, coincidindo os mesmos títulos
e as mesmas preferências.
Então, e não é que eles leem!
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4 Ad-mirar e re-admirar – a significação da pesquisa
Ad-mirar a realidade implica vê-la de dentro e,
desse interior, separá-la em suas partes
e voltar a ad-mirá-la, ganhando assim
uma visão mais crítica
e profunda da sua situação da realidade
que não condiciona.
Paulo Freire

Para Freire, ad-mirar a realidade é muito mais que um simples olhar de
encantamento. Escobar (2010, p. 24) explica que para o autor ad-mirar é dirigir
o olhar para o objeto de conhecimento como um objeto em si mesmo, é
objetivar o eu, separando-o do não eu, tomar distância do objeto separando a
subjetividade da objetividade. Ad-mirar é tomar distância do objeto para, então,
aproximarmo-nos dele para compreendê-lo.
‘Ad-mirar’ e ‘admiração’ não têm aqui a sua mesma significação
usual. Ad-mirar é objetivar um ‘não eu’ [...]. Ad-mirar implica pôr-se
em face do ‘não-eu’ curiosamente, para compreendê-lo. Por isto, não
há ato de conhecimento sem admiração do objeto a ser conhecido
(FREIRE apud ESCOBAR, 2010, p. 25).

A realidade, aqui, ad-mirada é a do ensino da leitura crítica no contexto
escolar. Uma leitura que não seja um fast-food de fragmentos de textos, mas
sim uma degustação que permita que o texto seja saboreado pela troca de
experiências, de ideias e opiniões, pelas discussões sobre os temas,
relacionado à consciência crítica do mundo. Uma leitura que permita a
valorização das interpretações dos alunos e que acima de tudo seja um ato
cultural de ressignificações de sentidos.
Assim, faço as malas e pego o caminho de volta (MARX apud
BARRETO, 1994, p. 130) para aqui contar como foi a experiência vivida no
país do outro. Na bagagem de ida, levei os significantes embrulhados em
diferentes gêneros; na bagagem da volta, trago um baú transbordando de
sentidos. Dessa forma, deslocando dos significantes para os sentidos, retorno
à filosofia da linguagem de Bakhtin e à filosofia da educação de Paulo Freire
para uma leitura crítica dos momentos vividos e sentidos juntos aos alunos e às
professoras. Para tanto, foram criadas duas categorias de análise:
1) Da leitura do significante para a construção dos sentidos
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2) Vozes participantes e as ressonâncias das oficinas

4.1 Da leitura do significante para a construção dos sentidos
Certa palavra dorme na sombra de um livro
raro. Como desencantá-la?
É a senha da vida, a senha do mundo.
Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira no
mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a encontro, não
desanimo, procuro sempre. Procuro sempre, e
minha procura ficará sendo minha palavra.
Carlos Drummond de Andrade

Vimos, com os autores estudados neste trabalho, que a leitura é muito
mais que um processo de decodificação do texto; portanto, ela não pode se
ater à leitura do significante saussuriano; ou seja, na forma, no conjunto de
letras, no corpo que se vê ou que se ouve da palavra, nem no significado
convencional, dicionarizado dado às palavras, uma vez que a forma gráfica da
palavra não comporta sentidos. A substância da leitura está nas palavras que
traduzem a realidade do mundo. Palavras que substantivam, palavras que
qualificam. Palavras com diferentes sentidos: figurado, conotativo, duplo,
negativo, contrário, metafórico, metonímico. Palavras que representam as
culturas, as sociedades, a história, o homem, a vida, o mundo.
A palavra “é história, é ideologia, é luta social, já que ela é síntese das
práticas discursivas historicamente construídas” (CEREJA, 2012, p. 204). A
palavra como “instrumento da consciência” (BAKTIN, 1992, p. 37). É o muro
pichado, o verso, a prosa, a crônica, o conto, o romance, a notícia, os
quadrinhos, as tirinhas e tantas outras maneiras de dizer a vida, de dizer o
mundo.
É devido a esse papel excepcional de instrumento da consciência que
a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda
criação ideológica, seja ela qual for. A palavra acompanha e comenta
todo ato ideológico (BAKHTIN, 1992, P. 37).

Assim, trago para esta reflexão a força transformadora que tem a
palavra para Paulo Freire, a palavra que faz o homem. Aderida a essa força,
está a palavra polissêmica, sígnica e ideológica de Bakhtin. Palavras que
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fazem história e que constroem o mundo pelos sentidos produzidos e
compreendidos. Palavras que pronunciam a existência humana.
O que exponho não tem a pretensão de ser a palavra final sobre nada.
No sentido freiriano, esta pesquisa é uma tentativa de pensar certo a partir da
observação e da reflexão sobre a formação do leitor crítico.
Para Bakhtin e Paulo Freire, a constituição do sujeito se dá na leitura do
mundo, no fluxo da linguagem, nos sentidos da palavra, no diálogo e na
conscientização do sujeito como um “ser em si”. Um ser que “faça mais do que
existir” conforme enunciado por um dos alunos na oficina sobre as pichações.
Figura 1− Texto-pichação

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre as pichações)

Assim, a formação do leitor crítico acontece nas práticas educativas,
cujas ações efetuadas na sala de aula promovam a reflexão sobre os múltiplos
sentidos que a palavra pode conter e que contribuam para o desenvolvimento
de um pensamento engajado dando a todos condições para que possam ser
“seres em si”.
Nesse sentido, pensar criticamente não é algo mágico que se dá da
noite para o dia, não é estar frente à realidade assumindo uma posição
falsamente intelectual; antes, é um processo de aproximação e distanciamento
do mundo, um esforço de conhecimento crítico dos obstáculos (FREIRE, 2015,
p. 54), que, somado a uma educação crítica, dialógica e democrática,
desenvolve a capacidade de pensar, de escolher, de deliberar do sujeito,
possibilitando, assim, a sua transformação e a transformação da realidade.
Destarte, considerando esse processo de aproximação e distanciamento
do mundo, foi que pensamos nas oficinas de leitura como um possível caminho
para formação do leitor crítico. Para cada uma das oficinas, nossa intenção,
explícita, era provocar o debate, pois o que ali trazíamos não era um conjunto
de textos selecionados ao léu, dado que as perguntas que nos fazíamos eram:
o que importa aqui? A palavra física, o significante, a morfologia? Ora, a leitura
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é um ato complexo que implica ouvir; ou melhor, escutar o que o texto tem a
dizer e relacionar suas palavras com o conhecimento de mundo que o leitor
traz consigo para então produzir sentidos outros. O que importa são os
enunciados produzidos por sujeitos reais do discurso. Sujeitos datados,
marcados historicamente, que, quando leem um texto vão muito além da
estrutura da língua. O que importa são os movimentos de ressignificação que a
leitura provoca. Ressignificação que repousa naquilo que acreditamos, que
conhecemos, na nossa história de vida, na nossa cultura.
Dessa forma, independente do gênero textual, o que apresentávamos
aos alunos eram enunciados, elementos da comunicação em relação
indissociável com a vida (GEGe, 2009, p. 36); portanto, leituras de mundo por
outros produzidas. Leituras de mundo que nos instigam a pensar criticamente
sobre o contexto histórico e social em que nos encontramos.
O enunciado não é um conceito meramente formal; um enunciado é
sempre um acontecimento. Ele demanda uma situação histórica
definida, atores sociais plenamente identificados, o compartilhamento
de uma mesma cultura e o estabelecimento necessário de um
diálogo. Todo enunciado demanda outro a que responde ou outro que
o responderá (RIBEIRO, 2006, s/p).

Levados para a sala de aula, esses textos não apenas provocaram o
debate, mas geraram outras leituras de mundo, outros enunciados feitos pelos
jovens alunos de Lagoa Dourada.
Na medida em que as oficinas iam acontecendo, os alunos revelavam
seus olhares, seus pensares, suas leituras de mundo, suas leituras de vida
surpreendentemente intensas. Suas reflexões demonstram a relação axiológica
deles com o mundo. São olhares distanciados que revelam a crítica, o amor, a
esperança, a dúvida e todos os outros possíveis sentimentos humanos. São
palavras ressignificando palavras outras. E sob esses olhares, iniciamos
nossas oficinas.
Na primeira delas, sobre as pichações, logo de início, os alunos já
apresentam uma referência de valores que sustentam suas ideias, suas
posições diante do mundo. Incitados a darem suas opiniões sobre o ato de
pichar, um dos alunos nos diz que as pichações são um “aviso, uma
mensagem social”. O que está por trás da palavra aviso? O tom me parece ser
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de ameaça. Cuidado! Estamos de olho no que vocês fazem! Seria por isso a
pichação ser uma mensagem, um recado, um aviso? Mas para quem? Sem
dúvida, para a sociedade como um todo, mas creio eu que, principalmente,
para aqueles que governam e, por isso, ela “é considerada um crime” conforme
enunciado por outra aluna. Enunciado que provoca duas contrapalavras.
A primeira vem da professora Gisele, que diz:
Professora Gisele: ‘─ a pichação é a voz do povo. Se você não tem um
lugar onde possa expressar sua opinião, o que você faz? Picha,
escreve no muro seus pensamentos.’

A segunda vem de uma aluna lá no fundo da sala:
Cecília8: ‘─ Não é todo mundo que tem contato com a política ou com
uma pessoa importante. Então como eles vão saber o pensamento de
cada um? Aí as pichações’.

Professora e aluna colocam-se numa posição assertiva a favor das
pichações como forma de dizer a palavra. A palavra extraoficial. Esse diálogo
sintetiza, de certa forma, o papel heroico de quem picha. Aquele que fala por
nós, que questiona o formato do mundo (BARRETO, 1994, p. 160). Assim, o
muro torna-se um espaço de “inclusão social” e o ato de pichar uma forma de
interlocução com a sociedade. As pichações passam, então, a representar uma
experiência vivencial, que, como afirma Bakhtin (1992), é uma ressonância
ideológica ou concernente à vida, que demonstra a inserção histórica dos
sujeitos e como eles leem o mundo circundante. Inspirada em Paulo Freire,
poderia dizer que as pichações são ressignificações conscientizadoras que
demonstram a posição do sujeito com o mundo.
Uma segunda perspectiva de compreensão das oficinas nos é trazida a
partir do trabalho realizado com a oficina de poesia. Sempre pensando na
leitura da palavra como uma ação de aproximação com o mundo, levamos aos
alunos uma poesia escrita por um jovem de 17 anos que no momento da
escrita de seus versos encontrava-se numa situação de adversidade por
circunstâncias da vida9.
8

Os nomes dados aos alunos são nomes de escritores da literatura brasileira, como Cecília
Meireles, Adélia Prado, Euclides da Cunha, Olavo Bilac e outros.
9
Esse jovem encontrava-se internado na Fundação Casa, preso pela terceira vez por tráfico de
drogas.
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Destaco que poesia não é uma questão de rimas construídas por meio
de um jogo de palavras bonitas. Poesia vem de “poiesis”, que significa criação
e está muito além de rimar palavras. A alma da poesia é a própria vida, às
vezes turbulenta, outras vezes tranquila, mas sempre essencial para conhecer
a vida. A poesia nos aproxima do humano.
Ao apresentarmos o poema para os alunos, nossa intenção era mostrar
para eles como uma situação existencial pode provocar uma tomada de
consciência. É importante destacar que o debate sobre o poema só tomou
fôlego depois que os alunos souberam quem escreveu e em que circunstâncias
ele foi escrito. Entretanto, o primeiro questionamento foi sobre a autoria.
Cecília− Por que não apareceu o nome do rapaz?

Mesmo a professora tendo explicado que era uma questão de proteção
de identidade, os alunos não ficaram satisfeitos com a resposta e se
posicionaram de maneira bastante contundente sobre o fato:
Cecília− Ele merecia que o nome aparecesse.
Mesmo ele estando preso.
Cecília− Nem o rosto dele aparece na foto!

Para Bakhtin (1992), é na relação com o outro que nos constituímos. O
ser se reflete no outro e refrata-se. Se o sujeito se constitui pelas interações
sociais, pelas palavras, pela linguagem, não identificar o jovem ganhador do
concurso é negar sua identidade, é apagar sua existência.
Ao se posicionar sobre o merecimento de ter seu nome mencionado, seu
rosto divulgado como vencedor do concurso, fica nítida a necessidade de
reconhecimento que o sujeito precisa para se constituir. É como se a aluna
dissesse que de nada adiantou vencer o concurso se a identidade do jovem
não pode ser mostrada. Assim, ele continua excluído da sociedade.
Realmente, a poesia tem um poder de ressignificar a realidade, uma vez
que a palavra poética extrapola os significados numa miríade infinita de
sentidos. A poesia provoca, esquenta, clareia, incendeia, alerta, perturba,
incomoda. Incomodados foi como os alunos ficaram ao saber do contexto de
produção desse poema. Para alguns, o poema foi desestabilizador. A pergunta
que estava no ar era: mas como é possível fazer poesia na prisão?
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Cecília – O autor aprendeu a escrever dentro da cadeia?
Adélia – Isso prova que as fundações também têm um lado positivo.
Manuel – Isso é um caso específico. Muitos saem do mesmo jeito que
entrou (sic). Depende da pessoa.
Clarice – Embora ele esteja preso ele está aprendendo. Ele tem
tempo para pensar.
Cora – Ele está se reabilitando para a sociedade.
Casimiro – Liberdade é mais importante.

Nesse curto diálogo entre os alunos, temos uma reflexão sobre o estar
no mundo e como esse estar nos afeta. Para uns, a mudança é possível; para
outros, não. Para alguns, o jovem que ganhou o concurso é uma raridade, a
maioria não muda, está fadada a seguir seu destino.
Freire (2015) refuta a ideia de fatalismo, de que não há mudanças; ao
contrário, ele acredita que a transformação é possível e, em se transformando,
torna-se agente da mudança. Conforme o autor, viver é uma busca incessante
do aprimoramento individual necessário ao convívio coletivo e, no poema “Vida
em transição”, apresentado aos alunos, o que o jovem escritor está a buscar é
“ser mais”, que é um processo que não surge de sua própria consciência, mas
que se consolida socialmente mediante as interações das palavras, dos signos.
Constituímo-nos e nos transformamos sempre por intermédio do outro (GEGe,
2009, p. 13). “O ser mais é a prática da valorização do indivíduo como homem.
É a procura pela liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exigindo
sempre uma busca permanente, que existe no ato responsável de quem o a
faz” (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 176).
A indignação dessa aluna pela não divulgação do nome do poeta
vencedor é uma questão de solidariedade; ou seja, um reconhecimento
intersubjetivo. É como se ela dissesse para a sociedade que eles são jovens,
estão aprendendo a viver e têm o direito de errar e recomeçar. Se confiarem
neles, eles irão surpreender a todos. Ela, como o jovem poeta vencedor do
concurso, e como todos os outros colegas ali presentes, também tem 17 anos.
Estão em processo de consolidação da identidade e por isso o reconhecimento
é importante, mas para que isso aconteça precisam do outro, da conferência de
valores que vêm do outro, num processo ininterrupto, pois todo acabamento é
provisório até o próximo encontro com outra alteridade (GEGe, 2009, p. 10). E
como seres inacabados que somos, “o importante não é a situação em que
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estamos, mas a direção para a qual iremos”, conforme enunciado por uma
aluna em sua pichação.
Figura 2− Texto-pichação

(Texto escrito por uma aluna na oficina sobre as pichações)

Ou então como enunciado, por outra aluna, em seu poema intitulado
“Em busca de um sonho”, que mostra a busca de todo jovem, que é a busca de
“ser mais”. “Ser mais” que, para Freire, é a vocação ontológica do ser humano,
que é a busca pela humanização. “Na própria busca do ser mais o ser humano
está em permanente procura, aventurando-se curiosamente no conhecimento
de si mesmo e do mundo, além de lutar pela afirmação/conquista de sua
liberdade” (ZITKOSKI, 2010, p. 369).
Figura 3 - Poema

Em busca de um sonho
Em busca da realização dos meus sonhos
Me dedico a cada dia
Procuro conhecimento
Para assim me preparar para a vida
Aprender com os meus erros
Também faz parte
Pois errar é humano.
E disso tiro uma lição.
Todos os obstáculos enfrentarei
Com garra e persistência
A cada dia lutarei
E minha vitória sei que em breve conquistarei
(Poema escrito por duas alunas como produção final da oficina de poesias)

Ainda na oficina de poesia, foi pedido a eles que fizessem um poema
coletivo que expressasse o momento que eles estão vivendo. Os dois poemas
são muito semelhantes, eu diria que são idênticos na temática, e na escolha
das palavras que revelam os sonhos, as angústias, os desejos, os medos,
sentimentos tão comuns a qualquer jovem na idade de 17 anos.
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Poema
2º ano
(sem título)

Poema
3º ano
Fé na vida

Saudade
Amor
Felicidade
Arrependimento
Liberdade
Aventura
Sabedoria
Traição
Sentimento
Compreensão
Carinho
Decepção
Solidariedade
Alegria
Dinheiro
Caráter
Sofrimento
Perdão
Ressentimento
Afeto
Viver
Dúvidas
Pecado
Cumplicidade
Harmonia
Sinceridade
Ilusão

Escola
Educação
Triste
Oportunidade
Vida
Alegria
Entrada
Faculdade
Criminalidade
Amizades
Liberdade
Realidade
Igualdade
Esperança
Conhecimento
Esperança
Crescimento
Praia
Inteligente
Aprendizado
Vencedores
União
Escolha
Preconceito
Caridade
Obstáculos
Futuro
Sonhos
Sucesso
Objetivo
Dedicação
Realização
Respeito
Necessidade
Persistência
Esforço
Impressionante
Ordem
Pessoas de sucesso

Se olharmos atentamente para as escolhas lexicais dos alunos, veremos
que são jovens esperançosos, que buscam a felicidade como qualquer outra
pessoa. Entretanto, não é uma felicidade da “terra do nunca”, infantilizada, é
uma felicidade conquistada com esforço, persistência, dedicação, aprendizado,
conhecimento e todas as outras palavras que estão no poema e podem ser
relacionadas com senso de responsabilidade. São jovens que dizem para a
sociedade:
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Olha, estamos chegando, sabemos de nossas responsabilidades,
mas queremos ser felizes. Temos nossos sonhos para conquistar,
então tirem de nós o peso de suas tristezas, de seus preconceitos, de
suas ordens ordeiras, pois somos pessoas de sucesso.

Por isso as palavras riscadas10 no poema do 3º ano. Além do mais, “um
jovem sem utopia é um velho precoce” 11 , conforme afirmado pelo Papa
Francisco.
Para a professora Cláudia (3º ano), o poema construído por seus alunos
“é a cara do 3º B”. São jovens que sabem que estão em fase de transição e
que o mundo dos adultos os aguarda, mas isso não os amedronta, visto que o
direito de “ser mais está inscrito na natureza dos seres humanos” (FREIRE,
2015, p. 74). E para o 3º B, esta busca por “ser mais” se mostra presente na
relação de amizade que eles demonstram uns aos outros, já que a busca por
“ser mais” não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na
comunhão, na solidariedade dos existires (FREIRE, 2013a, p. 105).
Outros sentidos também foram produzidos na oficina sobre as diferentes
versões da história da Chapeuzinho Vermelho. Essa oficina foi particularmente
lúdica em relação à tipologia discursiva elaborada por Eni Orlandi 12. Para a
autora, o “discurso lúdico tende para a total polissemia e o exagero do lúdico é
o non sense” (ORLANDI, 2008, p. 25), e o que mais teve nessa oficina foi o non
sense. No primeiro momento da oficina, todos se divertiram com as possíveis
manchetes nos jornais se o fato fosse verídico e tivesse acontecido nos dias
atuais. Tudo muito divertido e prazeroso.
Num segundo momento, foi interessante observar como os sentidos
foram construídos a partir da leitura de mundo dos alunos, como, por exemplo,
que, ao pedirmos aos alunos que apresentassem suas versões para os
colegas13, na turma do terceiro ano, o grupo que recebeu a versão narrada pelo
lobo a transformou em loba, o que nos remete a uma visão tradicional sobre o
papel da mulher como aquela que fica em casa cuidando dos filhos. Isso
10

Depois de pronto e lido o poema, os próprios alunos decidiram cortar as palavras do poema
sob o argumento de que elas não condizem com a “personalidade” da turma.
11
http://www.pj.org.br/blog/e-preciso-dar-fe-e-esperanca-aos-jovens-desencantados/
12
Eni Orlandi (2008) elaborou três tipologias discursivas: o discurso autoritário, o polêmico e o
lúdico.
13
A turma foi dividida em três grupos e cada grupo recebeu uma versão da história narrada por
um personagem diferente.
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porque, na versão do lobo, temos duas passagens que certamente eles
associaram como sendo uma “tarefa feminina”.
Tinha acabado de colocar meu filhote caçula para dormir quando
resolvi ir até à Floresta Negra caçar uma lebre para o jantar (Lobo)
O cheiro que exalava da cesta de guloseimas da mocinha tinha algo
fora do comum. Imediatamente pensei no meu filhinho e o quanto ele
adorava bolos, tortas, brigadeiros e congêneres (Lobo).

É um padrão comportamental tradicional relacionado com o sexo do
indivíduo. Infelizmente, ninguém questionou a mudança e a oficina seguiu em
frente sem que houvesse um debate acerca do sentido ali produzido.
Confesso que nesse momento tive vontade de interromper a aula e
perguntar o porquê da mudança, mas devido à minha condição de observadora
não participante não o fiz. Hoje, lamento ter perdido tal oportunidade.
Todavia, a discussão foi muito interessante quando foi proposto aos
alunos que defendessem a versão por eles lida como sendo a versão
verdadeira dos fatos. Nesse momento, os alunos se posicionaram em relação à
inverossimilhança da história nas três versões dadas.
Mário– Que vovó é essa que tem uma fantasia de lobo em casa?
[risos] E por que lobo vai fugir de lobo?
Manuel– Ela já conhecia a fama do lobo mau por isso ela se preveniu
[mais risos]
Raquel– Essa história é absurda. Onde já se viu um lobo engolir uma
pessoa inteira? Que bicho é esse? Engole e depois a pessoa sai
viva?
Augusto– É verdade. Isso é invenção do caçador que estava caçando
fora da temporada permitida por lei.
Casimiro– Além do mais o lobo não é mau, é apenas lobo. Ele tem
que caçar para comer e alimentar seus filhos. É assim que é.
Manuel– A Chapeuzinho que é irresponsável. A mãe avisou e mesmo
assim ela quis passar pela floresta. Quem procura acha. [muitos
risos]
Professora– E a mãe da Chapeuzinho? Por que ela mesma não levou
a cesta se era perigoso para a menina?
Érico– Porque ela deve trabalhar muito.
Arnaldo– É mesmo! Que mãe irresponsável.
Vinícius– A mãe dela não valia nada.
Nélida– Não é bem assim, a mãe ensinou o caminho para ela. Se não
escutarmos nossa mãe (sic), nós nos ferramos.
(Debate ocorrido entre os alunos no momento que cada grupo
deveria defender a versão recebida por eles como sendo a versão
verdadeira)
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Do ponto de vista deste trabalho, esse momento foi o mais polifônico e
também o mais polissêmico de uma oficina durante o seu processo. Polifônico,
porque em nenhuma outra oficina tantas vozes foram ouvidas. Sem dúvida, a
oficina proporcionou um momento de descontração maior entre os alunos e
eles se sentiram mais à vontade de expressarem suas opiniões, talvez por elas
representarem a opinião de um grupo. Polissêmica, porque, ao argumentar as
inverossimilhanças contidas na história, nas três versões, os alunos
perceberam que toda história pode ser relativizada a partir das posições de
quem escreve e de quem lê e que é a partir dessa posição que os sentidos são
produzidos. Podemos ter sentidos moralizantes, pois devemos sempre ouvir os
conselhos dos pais, sentidos sentenciosos no qual o lobo sempre é mau, ou
até sentidos sedutores, conforme trechos transcritos a seguir.
Sedução – versão do grupo 1
Toc-toc– Vovozinha a senhora está aí?
– Sim minha filha, entre. Disse o lobo disfarçando a voz.
Chapeuzinho ao entrar, logo notou que sua avó estava pálida e muito
diferente.
Sem perder tempo, o lobo disse:
– Minha netinha estou partindo dessa para a melhor e gostaria que
me realizasse um último desejo, gostaria que tirasse toda sua roupa e
queimasse.
Chapeuzinho, sem entender a situação, mas com pena de sua avó
logo fez o que ela pediu. Eis que do nada o lobo mal (sic) quebra seu
disfarce e vê Chapeuzinho toda nua, a menina envergonhada e muito
safada, simplesmente apagou a luz, e o que aconteceu naquele dia, é
até hoje um mistério.
(trecho tirado da versão criada pelo grupo que ficou encarregado de
contar a história sob o ponto de vista da Chapeuzinho Vermelho)
Sentencioso – versão do grupo 2
[...] No meio do caminho encontrei dois caçadores que me disseram
estar em busca de um lobo, o qual já estava sendo procurado por
muito tempo, pois costumava atacar as pessoas.
(trecho tirado da versão criada pelo grupo que ficou encarregado de
contar a história sob o ponto de vista da mãe da Chapeuzinho
Vermelho)
Moralizante – versão do grupo 3
[...] Entrando na casa e vendo que estava errado o caçador inventou
esta história absurda apenas para se manter em liberdade. Então me
pergunto, como se pode tirar conclusões precipitadas, julgar antes de
ter certeza se aquele fato é verídico? Nada justifica fazer de uma
arma um meio para querer resolver suas possíveis idealizações.
(trecho tirado da versão criada pelo grupo que ficou encarregado de
contar a história sob o ponto de vista do lenhador. Entretanto, os
alunos criaram um novo narrador para a história que contaram sob
uma outra perspectiva)
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Muitos podem ser os sentidos construídos, tudo depende do lugar onde
o leitor se encontra, do momento vivido, das condições sociais, ou seja, do
ponto de vista a partir do qual ele lê o mundo. É como afirma Barreto (1994, p.
172): “não há um dono da leitura, como não há um dono dos sentidos”.
Sentidos esses que podem até serem construídos no silêncio dos que muito
ouvem e pouco dizem.
Figura 4 - Texto-pichação

(Texto escrito por uma aluna na oficina sobre as pichações)

Ao observar as oficinas, percebi que nas duas turmas um grupo de
alunos nunca participou. Mesmo quando provocados pelas professoras,
quando chamados a participar, eles se recusavam a dizer qualquer coisa.
Alguns apenas balançavam a cabeça negativamente e continuavam calados.
“Ouça bem o que não digo” foi a pichação produzida por uma aluna do
segundo ano, que enuncia não um silêncio de alguém que nada tinha a dizer;
muito pelo contrário. Acredito que, como ela, outros também deveriam ter muito
a dizer, mas que talvez não souberam como, ou talvez não aprenderam a dizer
seus pensares, ou pior foram tantas vezes tolhidos de dizê-los que acabaram
por aprender a se calarem. “É o silêncio, não de quem é impedido de dizer o
que quer, mas que não tem como dizer aquilo que poderia ser dito. É um
silêncio que dói” (NUNES, 2006, p. 18).
Como pesquisadora, é claro que esse silêncio muito me incomodou, pois
no movimento da análise do material construído no campo eu buscava captar
palavras, enunciados que abrigassem o máximo de efeitos de sentidos
possíveis que eu pudesse levar para o meu texto como exemplo de um
pensamento crítico por parte dos alunos. Porém, após ler essa pichação,
percebi que o silêncio também é um enunciado. Para Orlandi (2007, p. 11), há
um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no
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sentido. Estar em silêncio permite que as palavras ganhem sentido e se
transformem em algo mais do que significantes.
O silêncio não é ausência de pensamento, e nem coloca o sujeito na
posição passiva ou negativa como aquele que nada tem a dizer. Para mim,
ficou claro que o silêncio ali enunciado era um momento, ou momentos de
reflexão que foram externados posteriormente nos trabalhos escritos que os
alunos produziram. O silêncio na sala de aula se fez voz nos textos que eles
criaram, o que remete à “incompletude da linguagem” (ORLANDI, 2007, p. 12).
Para Paulo Freire, existe uma cultura do silêncio que impossibilita
homens e mulheres de dizerem sua palavra, de manifestarem-se como sujeitos
de práxis e cidadãos políticos (OSOWSKI, 2010, p. 101). Sabemos que na sala
de aula também existe uma cultura do silêncio onde o aluno deve se calar e
ficar em silêncio para poder “aprender” o que lhe está sendo “ensinado”. Assim,
silenciado pelas regras escolares, o aluno passa seu tempo na escola,
impedido de expressar seus pensamentos, suas ideias, pois ele está ali para
receber informações, é a educação bancária em ação. Talvez por isso, quando
convidado a dizer sua palavra, ele não sabe fazê-lo tão acostumado está a se
calar, a se silenciar.
Contudo, se a palavra não é neutra porque comporta diferentes sentidos,
e pode preencher qualquer espécie de função ideológica: estética, científica,
moral, religiosa (BAKHTIN, 1992, p. 37), ouso dizer que o silêncio também não
é neutro, pois os sentidos do silêncio podem ser múltiplos dependendo do
efeito de sentido que queremos criar.
Se a linguagem implica silêncio, este, por sua vez, é o não-dito visto
do interior da linguagem. Não é o nada, não é o vazio sem história. É
o silêncio significante [...] é fundador [...] o que significa que o silêncio
é garantia do movimento de sentidos (ORLANDI, 2007, p. 23).

Sendo assim, podemos dizer que existem palavras no silêncio e que
ficar em silêncio também é produzir sentidos, mas para isso precisamos ouvir
aquilo que não é dito, como clama a aluna da pichação aqui apresentada.
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4.1.1 Temas e outros sentidos

Na busca por reunir os sentidos construídos pelos alunos a partir das
temáticas encontradas no material produzido ao final de cada oficina, encontrei
três temas que se destacaram na produção escrita. Nos diferentes textos
produzidos, esses jovens alunos revelam suas visões de mundo. São visões
críticas que demonstram uma conscientização do sujeito, um pensamento
engajado dando a todos condições para que possam ser “seres em si”.
Um ponto importante a destacar é que nenhum tema foi proposto aos
alunos. Apenas, pedíamos a eles que fizessem suas leituras de mundo,
refletissem sobre elas e que no momento da criação seguissem o mesmo
gênero textual apresentado naquela oficina. Nessa perspectiva, a primeira
temática observada foi sobre o tema do preconceito racial, que se fez presente
em três diferentes gêneros: uma pichação, duas poesias e uma tirinha.
Figura 5 – Texto-pichação
Em pleno século XXI
O excesso de melanina
Não pode mais ser motivo
para descriminação.

(Texto escrito por duas alunas na oficina sobre as pichações)

As autoras dessa pichação são duas alunas brancas, que, apoiadas em
sua leitura de mundo e atentas aos signos que as rodeiam, denunciam o
preconceito racial. Ao escreverem seu texto em forma de pichação, as alunas
em questão denunciam como as relações sociais se dão. Por isso que ao “admirar” o mundo devemos denunciá-lo, questioná-lo e se possível transformá-lo
para sua humanização. Assim, quando essas alunas-pichadoras questionam o
fato de o excesso de melanina ser motivo de discriminação, elas não estão
fazendo simplesmente um jogo de palavras, mas sim afirmando um
posicionamento no mundo que situa o sujeito na sua inabalável condição de
agente histórico na transformação da realidade.
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Além da pichação, temos dois dos poemas, “Mundo de preconceitos” e
“Já é hora”, que também falam de preconceito racial. São eventos da vida
representados esteticamente em forma de poesias. A alma da poesia é a
própria vida, às vezes turbulenta, outras vezes tranquila, mas sempre essencial
para que conheçamos a vida. A poesia nos aproxima do humano. E foi por
meio da poesia que esses dois alunos se apresentaram a mim.
Em seus textos, recortes de momentos da vida, os alunos-autores
assumem uma posição valorativa frente a outras posições valorativas e
denunciam o preconceito racial que certamente sofreram e, quiçá, ainda
sofrem. Em “Mundo de preconceitos”, a denúncia vem pelo isolamento que o
sujeito sofre por causa da cor da pele.
No recreio todos brincam
E eu vivo excluído
Não é bom viver assim
[...]
A cor da minha pele
Parece ofendê-los [...]

No poema “Já é hora”, os versos que denunciam o preconceito apontam
o dedo para a sociedade que estabelece diferenças e “gueticiza” as pessoas.
Sociedade que ainda continua
Criando racismo
A pessoa negra muitas vezes é retirada de vários locais
Somente por ter uma etnia diferente

E segue questionando os rótulos criados que separam as pessoas em
“categorias” deixando de lado a humanidade que é a característica dada à
dignidade e à respeitabilidade de todos os homens, iguais perante o Criador e
a sociedade (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 123):
Mas por que acontece isso?
Não somos todos iguais?
A pessoa pode ser
Homossexual, bissexual, negro, branco
O que importa na verdade é sua personalidade
[...]
Fizeste (sic) tantas pessoas morreram (sic) por depressão
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Em seus versos, os alunos-autores expressam a dor e a raiva que
sentem. Não é uma dor fingida, é uma dor deveras, pois a sentem na pele e
por causa do matiz da pele. É dor, é raiva. “É a justa raiva. É a raiva que
protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a
exploração” (FREIRE, 2015, p. 41). Raiva que protesta contra a discriminação.
No poema “Já é hora”, é “visível” a dor do o aluno-poeta que pede que
não se valorize apenas a exterioridade:
Sociedade aparência não é tudo
Em vez de olhar a cor dos olhos
Olhe o brilho deles
Em vez de olhar se o sorriso é branco,
Olhe se são verdadeiros (sic)

Para Freire, a discriminação é indecente, ofende a substantividade do
ser humano em qualquer instância que aconteça. O respeito pela identidade
pessoal e cultural do sujeito o revela como um ser humano ético, autônomo e
democrático. Freire (2015, p. 59) nos diz que qualquer discriminação é imoral e
lutar contra ela é um dever por mais que se reconheça a força dos
condicionamentos a enfrentar.
Em “Mundo de preconceitos”, há um conflito de sentimentos: para a mãe
do poeta existe uma chance de mudança que ele não acredita ser possível e
por isso declara ser necessário lutar.
Minha mãe me disse
Que talvez um dia isso irá mudar
As pessoas irão se respeitar
E viver em armonia (sic)
É difícil de acreditar
Ainda mais nos dias atuais
É impossível banir da sociedade o preconceito
A luta vai ser grande, mas se não lutarmos viraremos
Escravos dessa sociedade preconceituosa

Parece-me que o aluno está certo ao dizer que é preciso lutar, pois,
“nessa situação, os dominados, para dizerem a sua palavra, têm que lutar para
tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a detêm e a recusam aos demais, é um
difícil, mas imprescindível aprendizado” (FIORI, 2013, p. 30).
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Na tirinha que se segue, também, temos uma denúncia sobre o
preconceito racial. Um preconceito relacionado com as características físicas
do sujeito; nesse caso, o cabelo.
Figura 6 – Texto-tirinha

− Meu cabelo é
minha vida.
− Nossa que vida dura
− Até a próxima
sessão.

(Texto produzido por duas alunas na oficina de tirinhas)

É inegável o fato de que o cabelo crespo provoca manifestações de
preconceito racial, pois, por mais que se queira ignorar, o cabelo crespo
denuncia uma herança étnica e, muitas vezes, um histórico socioeconômico, no
caso específico erroneamente tido como uma herança exclusivamente africana,
por isso é repudiado, enquanto o cabelo liso é desejado. O que precisamos
compreender é que cabelo é mais do que uma característica estética. O
cabelo, como tantos outros fatores, compõe a identidade não só do indivíduo,
mas também de uma etnia ou de uma sociedade. Entretanto, em uma
sociedade racista na qual as características físicas europeias são valorizadas,
as africanas ou indígenas devem ser “empurradas para debaixo do tapete”. Ter
cabelo crespo não é apenas “feio”, é também empecilho para que o sujeito seja
aceito, como o caso do menino de oito anos 14 que teve sua matrícula recusada
na escola por ter cabelo crespo, ou o caso da jornalista 15 que foi impedida de
tirar o passaporte porque o “sistema” não aceitava o seu cabelo “black power”.
Ou seja, se quiser ser aceito vai ter que “embranquecer”.

14

http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/educacao/2013/12/05/escola-de-guarulhos-sppede-para-aluno-cortar-cabelo-crespo-e-cheio.htm
15
http://oglobo.globo.com/brasil/jornalista-baiana-impedida-de-tirar-foto-para-passaporte-comcabelo-black-power-13286552
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Talvez, fosse o caso de presentear essa aluna com este belíssimo
poema de Thiago Yuri16, um jovem negro conscientemente um ser em si.
Poema Crespo
O meu cabelo não é ruim
Ele nunca fez mal a ninguém
Nunca roubou, assaltou, agrediu
Nunca mandou ninguém pra santa que o pariu
Que papo é esse é que liso é que é bom de verdade?
O seu cabelo sai pela rua a fazer caridade?
É voluntário em algum orfanato ou da nata é um nato?
O meu cabelo não é ruim
Ruim é a moça da loja que antes mesmo
De eu passar pela porta
Me pergunta se o preço importa
Porque o produto tem valor elevado
O meu cabelo não é ruim
Ruim é saber que favela é quilombo pacificado
Que a PM do nosso tempo é considerada
Capitão do mato
O meu cabelo não é ruim
Ruim é saber que os navios negreiros não mais navegam
Mas trafegam sobre quatro rodas a recolher a negrada
Que aproveita o domingo na orla
O meu cabelo não é ruim
Ruim é ter que discutir sobre cotas
Com que ainda não aceitou a Lei Áurea
Que vai pra faculdade tremendo de medo
dos mulatos invadirem a área
O meu cabelo não é ruim
Ruim são os seus conceitos
Sujeito sem jeito
Que traz o preconceito no peito
A quem eu sempre tenho que explicar que
O meu cabelo não é ruim
Mas eu insisto, persisto e repito
O meu cabelo não é ruim
Thiago Yuri

A segunda temática encontrada está nos textos que abordam as
questões políticas, porém não aquela política aristotélica que está relacionada
diretamente com a vida em sociedade, no sentido de fazer com que cada
indivíduo expresse suas diferenças e conflitos sem que isso seja transformado
em um caos social, mas com a política partidária, sempre tão complexa no que
diz respeito ao Brasil. Nesse caso específico, as leituras apresentadas pelos
alunos vieram em dois gêneros textuais: as pichações e as tirinhas.

16

Vencedor do VII Festival Aberto de Poesia Falada de São Fidélis/RJ
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Para compreendermos as pichações que foram criadas pelos alunos,
temos que pensar nas questões sócio-históricas e culturais que marcam o
comportamento do brasileiro e seus questionamentos.
Figura 7 – Texto-pichação

Se prendermos todos os bandidos
quem irá governar o país?

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre as pichações)

Essa primeira pichação reflete o pensamento do brasileiro de que a
classe política brasileira não é o que se tem de melhor no País. É muito comum
ouvirmos expressões populares que qualificam os políticos brasileiros como
bandidos, ladrões, corruptos, como, por exemplo, “− se gritar pega ladrão, não
fica um”, ou então quando algum político se coloca na posição de defensor da
moralidade, o que se ouve é: “− tudo farinha do mesmo saco”.
A percepção do aluno de que todos os políticos são bandidos
certamente se embasa nos escândalos de corrupção, desvios de verbas,
licitações fraudulentas e tantos outros que diariamente se tem notícia.
De fato, o cidadão brasileiro, hoje em dia, não está apenas mais atento
para as ações políticas, como fazendo-se cada vez mais crítico, rejeita os atos
de corrupção tão presentes na nossa história, e uma das formas de manifestar
essa rejeição à política brasileira é a da pichação.
Temos dois outros exemplos de pichação feitos pelos alunos e
relacionados com a política. O primeiro trata-se do mito do “bode expiatório”; ou
seja, encontrar alguém para culpar pelo meu erro.

Figura 8 – Texto-pichação

Errar é humano.
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Culpar outra pessoa é política.

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre as pichações)

No que diz respeito à política brasileira, a observação desse aluno é
bem pertinente, uma vez que sempre que vem à tona uma notícia de
corrupção, de roubo de dinheiro público, ou coisa do gênero, e o nome do
responsável é citado, este imediatamente nega os fatos, dizendo ser inocente,
e tempos depois alguém próximo a essa pessoa, um assessor, um secretário,
ou um político do “baixo clérigo” assume a culpa. É como dizia Homer
Simpson17: “A culpa é minha e eu boto em quem quiser!”
Fico à vontade para usar uma frase de um personagem de desenho
animado porque este encarna múltiplos estereótipos, dentre eles o de ser um
mentiroso contumaz, como a imagem que temos dos políticos brasileiros. Os
escândalos são tantos e tão frequentes que fazem com que a população não
veja os políticos com bons olhos.
Assim, esse enunciado é, criticamente, uma reação à hipocrisia e à falta
de ética dos políticos brasileiros. Demonstra a falta de confiança, o desgaste e
o descrédito com que a população avalia a classe política do País.
Outro exemplo de texto-pichação dentro da temática política é o lema da
bandeira brasileira colocado em questionamento.

Figura 9 – Texto-pichação

Ordem e Progresso?

17

Personagem de desenho animando – Os Simpsons
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(Texto escrito por um aluno na oficina sobre as pichações)

Impactada por essa pichação, fui pesquisar sobre a origem desse lema e
a razão de ele ter sido colocado na bandeira brasileira.
A expressão “ordem e progresso” é o lema político do positivismo, e é
uma forma abreviada do lema de autoria do positivista francês Auguste Comte:
"O Amor por princípio e a Ordem por base; o Progresso por fim”. O positivismo
possui ideais republicanos, como a busca de condições sociais básicas,
mediante o respeito aos seres humanos, salários dignos etc., e também o
melhoramento do País em termos materiais, intelectuais e, principalmente,
morais. Creio que quando da escolha do lema era que o País se
desenvolvesse com base nesses ideais. Mas e na visão do aluno, o que
acontece? Provavelmente, o oposto. Não diametralmente oposto, pois por certo
muito foi conquistado. Todavia, o País vive um momento de efervescência
política, que, sem dúvida, provoca questionamentos sobre o futuro do Brasil e,
por conseguinte, o futuro do próprio aluno que encontrou nesse enunciado uma
maneira de expressar suas dúvidas quanto ao presente, mas também quanto
ao que está por vir.
No gênero tirinhas, também, tivemos algumas produções relacionadas
ao momento político que o País vive. Um leitor desavisado pode ver nas
tirinhas um gênero textual no qual o humor seria a característica principal.
Porém, não é só uma questão de provocar o riso. Paulo Caruso (apud
BITENCOURT, 2009, p. 14) diz que o humor irreverente da charge política
comenta e ajuda a compreender os fatos do cotidiano. Esse aspecto é
ratificado por Umberto Eco (apud BITENCOURT, 2009, p. 14) quando aponta
que as histórias em quadrinhos, ao atingirem certo grau de qualidade, elas
assumem a função de questionadoras dos costumes e passam a dar pistas de
opções de mudanças sociais.
As tirinhas de Armandinho e Mafalda, escolhidas para a oficina gênero
tirinhas, trazem um olhar perspicaz e filosófico de duas crianças que estão
sempre preocupadas com o futuro do mundo e com as incoerências da vida.
Pode-se dizer que Armandinho e Mafalda são dois rebeldes que não aceitam
os eventos da vida como algo determinado, pois viver pode ser problemático,
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mas não inexorável. Assim, ambos estão sempre dispostos a questionar e não
escondem suas perplexidades e indignações diante de certos fatos da vida.
Foi pensando em provocar esse olhar de indignação que levamos
algumas tirinhas desses dois personagens para a sala de aula e as
distribuímos para os alunos. Mais uma vez, a intenção era provocar a reflexão
por meio da vivência da leitura da palavra. Nosso desejo era duplo: primeiro,
desejávamos que os alunos percebessem a produção de efeitos de sentidos
produzidos pela via do humor, pelo sarcasmo, mas também pela crítica social
fortemente presente nas tirinhas; e segundo, gostaríamos de descobrir quantos
Armandinhos e Mafaldas havia entre eles e quais eram suas leituras de mundo.
Assim, após as reflexões feitas sobre as tirinhas apresentadas, os alunos
criaram suas próprias tirinhas nas quais suas significações de mundo foram
representadas.
Figura 10 – Texto-tirinha

Cada um é manipulado pelo o que permite
Casa do Tarcisvaldo

− Os jovens são muito manipuláveis
Principalmente pelos amigos.
− Que brisa!
− Bora! Tomar uma!
Dentro da casa do Tarcisvaldo
− “plimplim”
Tarcisvaldo lê a Veja.

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre tirinhas)

Nessa tirinha, o cenário apresentado é a relação da mídia com o público.
Os alunos colocam a mídia como um poderoso instrumento de manipulação. A
ideia que passa é que o cidadão é frágil e se deixa modelar pelo que a mídia
coloca como verdade. A crítica aqui não é nada subliminar. Os jovens que
“escreveram” essa tirinha apontam dois grandes meios de comunicação
nacional, Rede Globo e revista Veja, como responsáveis por essa
manipulação. Uma leitura de mundo claramente marcada pelo momento que o
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País atravessa com grandes manifestações populares, sendo que em algumas
delas o público presente acusa esses dois poderosos agentes da comunicação
de manipular e de distorcer os fatos. Como bons leitores do mundo, eles nos
sugerem que é preciso colocar as informações veiculadas pela mídia em um
filtro, que seria aquilo que Freire chama de criticidade: a nossa capacidade de
refletir a respeito dos fatos antes de (re)agir.
Figura 11 – Texto-tirinha

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre tirinhas)

Os alunos que construíram essa tirinha se mostram cientes de que a
propaganda eleitoral tem o firme propósito de convencer o eleitor a votar em
um determinado partido ou candidato. A cada quatro anos, os candidatos
surgem com as mesmas promessas de solucionar os problemas que tanto
afligem os cidadãos, principalmente os que dizem respeito à saúde e à
educação. Entretanto, logo após as eleições, contabilizados os votos, os
cidadãos e seus desejos são deletados das pautas políticas. Mesmo que a
reflexão seja no nível da sensibilidade (FREIRE apud VASCONCELOS;
BRITO, 2014, p. 144), esses jovens estudantes já apresentam uma nitidez
política, pois já possuem uma percepção crítica da realidade, refletem
criticamente sobre ela, podendo no futuro agir para transformá-la.
A terceira temática é a da educação, a qual esteve presente no gênero
tirinhas.
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Figura 12 – Texto-tirinha

Aproveite a vida “nerd” babaca!
Isso não te leva a nada.

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre tirinhas)

Figura 13 – Texto-tirinha
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Escola

Universidade

− Filho você não vai estudar?
− Calma mãe. What’s é mais
legal que escola!

Anos depois...
− Deveria ter escutado minha
mãe.

(Texto escrito por um aluno na oficina sobre tirinhas)
Essas duas tirinhas colocam a educação como condição para que o
sujeito, tendo um diploma, tenha “sucesso” na vida. No que diz respeito aos
sentidos construídos pelos alunos, no quesito educação, tenho algumas
dúvidas. Ou os alunos realmente acreditam que pela educação eles terão
melhores oportunidades no futuro, o que é bom, ou eles estão apenas
repetindo um discurso que está posto e o fizeram para agradar a professora.
Espero que não. Espero que eles vejam a educação como prática da liberdade,
como aquela que conscientiza e torna os indivíduos capazes de agir
criticamente e de fazer uso do conhecimento para transformar o seu entorno.

Figura 14 – Texto-tirinha
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− Amanda, como está a educação no nosso
país?
− Veja com seus próprios olhos...
− Nossa!
− kkk
Amanda joga a escola na lixeira e dentro dela
já tem cadernos e livros.

(Texto escrito por uma aluna na oficina sobre tirinhas)

Nesse caso, em que os alunos jogam a educação no lixo, cabe
questionar o que a faz assim tão ruim que mereça ser jogada fora, rejeitada. É
o espaço físico das escolas públicas sempre negligenciado pelas autoridades?
É o currículo conteudista? É a educação bancária, caridosa, que trata os
alunos como arquivos de informações para serem repetidas em exames ou
concursos? É a educação verbosa e autoritária? Nesse caso, eu apenas posso
desejar que no futuro esses jovens descubram um porquê mais positivo para a
educação. Que a vejam como uma condição para a emancipação do sujeito e a
formação do educando como um ser crítico, pensante, agente e interveniente
no mundo.
Figura 15 – Texto-tirinha

AULA DE HISTÓRIA
Debate sobre corrupção
− Políticos corruptos.
− Precisamos acabar com a corrupção

AULA DE INGLÊS
VERBO TO BE
− O que você marcou na 3?

(Texto escrito por uma aluna na oficina sobre tirinhas)
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Temos aqui uma situação que no mínimo desperta sentimentos
conflitantes nas pessoas. De um lado bradamos contra a corrupção, de outro
nos corrompemos. Mas como entender essa situação quando o brasileiro é ao
mesmo tempo autor e vítima desse problema? Não creio que seja algo simples
de responder. Talvez seja uma herança histórica, talvez seja aquele famoso
jeitinho brasileiro, sempre tão cultuado como se fosse algo do que nos
orgulharmos. Entretanto, essa tirinha não me entristece, pois o que vejo nela é
um jovem com uma consciência crítica sobre essa mazela brasileira. Creio que
a mensagem é que, a partir de nossas condutas diárias, combatamos a
corrupção em qualquer esfera da vida. Isso porque a corrupção é um mal que
afeta a todos desprestigiando o País como um todo, envergonhando o País e
comprometendo o futuro da nação. É preciso uma mudança cultural e,
portanto, de comportamento de cada cidadão, pois a sociedade só se
transforma quando os seus cidadãos se transformam.
Talvez, pelo espaço representado na tirinha, uma escola, o aluno queira
dizer que a melhor forma de se enfrentar essa situação seja pela via da
educação.

Somente

com

a

formação

de

cidadãos

conscientes

e

comprometidos com a moral, com a ética, com a cidadania, sejamos capazes
de mudar esse quadro e construir um País melhor.
Seguindo a linha de denúncia, temos mais um poema em que o autor
observa as ações humanas melancolicamente, desoladamente. Sem dúvida, é
um poema que provoca um mal-estar, “um aperto no coração”. Às vezes, nosso
estar no mundo é um estar anestesiado, apático, sem preocupação com o
outro. Para esse jovem poeta, a humanidade já se conformou com as
diferenças entre os sujeitos e, para amenizar essas diferenças, pratica uma
caridade hipócrita, na qual finge se importar com o outro.
Vejo a parte bem sucedida materialmente
Puxar do bolso algumas migalhas e novamente
Acham que estam (sic) colaborando
com o mendigo que pede esmola
As granfinas enfiam a mão no fundo da sacola
Joga (sic) uma moeda viram as costas e vão embora
Que ajuda é essa?

Esses versos são a expressão daquilo que Freire chamou de falsa
generosidade, algo de que os opressores têm necessidade de fazer para que
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possam realizar-se na permanência da injustiça, já que “a ordem social injusta
é a fonte geradora, permanente, desta generosidade que se nutre da morte, do
desalento e da miséria” (FREIRE, 2013a, p. 42).
Para Freire, é essa falsa caridade que mantém o sujeito na posição de
“condenado da terra”, “demitido da vida”, “esmagado e vencido”, “medroso e
inseguro”, como bem retrata o aluno-poeta.
Que ajuda é essa? Quero me explicar
Onde o cara nunca se levanta e continua no mesmo lugar
E ao escurecer como é que vai ficar
Ele procura um lugar pra se deitar
Mas a noite é longa e demora
O frio é intenso e ele chora
Abandonado pelo mundo e seu destino é esse
Ser maltratado e humilhado e sempre vai ser assim.

Podemos ler esses versos de duas formas. Na primeira, temos um
jovem desesperançoso, esmorecido, frustrado. Talvez, para esse aluno, a
palavra “humanidade” seja apenas um significante sem significado, ou ainda
pior, sem sentido. Na segunda, temos um jovem consciente de seu estar no
mundo de forma crítica, consciente do seu papel na sociedade, sabendo-se
participante e transformador da realidade (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p.
107).
Outro ponto em comum encontrado nas produções escritas desses
jovens são os sentimentos tão presentes e tão comuns nessa fase da vida.
Lembrando que eles são adolescentes e como tais eles têm sonhos, planos de
vida que desejam realizar, os quais também apareceram de forma marcante
nas produções escritas principalmente nos poemas.
O primeiro poema que apresento com essas características é o poema
“Viver”. Nele, temos um jovem cheio de esperança na vida, na humanidade. Eu
diria que o poema “Viver” é um poema freiriano da primeira à última palavra. Na
perspectiva de Paulo Freire, a esperança é princípio essencial e propulsor para
a realização de qualquer conquista (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 105).
Mas não é a esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo
esperançar que, para o autor, é o primeiro passo para que o ser humano possa
escrever sua história. Conforme Freire, a esperança de esperançar é uma
necessidade ontológica, um imperativo existencial e histórico básico. Todavia,
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não é suficiente para provocar transformações, deve ser posta em prática para
que aquilo que se espera concretize.
A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição
se, inacabado e consciente do inacabamento, primeiro, o ser humano
não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de um
movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem
esperança. A esperança é uma espécie de ímpeto natural possível e
necessário, a desesperança é o aborto deste ímpeto. A esperança é
um condimento indispensável à experiência histórica. Sem ela, não
haveria História, mas puro determinismo. Só há História onde há
tempo problematizado e não pré-datado. A inexorabilidade do futuro é
a negação da história (FREIRE, 2015, p. 70-71).

Essa esperança da qual fala o aluno-poeta, vai ao encontro da
esperança freiriana. Uma esperança inquietante, uma esperança criativa, uma
esperança que nos impulsiona para a realização dos sonhos, para as
conquistas daquilo que almejamos.
Nesse caso específico, apresento o poema na íntegra, pela mensagem
de esperança que vem nele. Vê-se que o aluno-poeta é um jovem “que
percebe a vida como um processo acontecendo e não algo que é determinado
a priori” (FREIRE apud VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 56).
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Viver
Que a vida seja respeitada
Que a coragem seja preservada
A oportunidade seja dada
E a esperança nunca perdida
Que o amor seja eterno
Que a amizade seja sincera
Que o perdão seja verdadeiro
que a dor seja compreendida
E a morte sempre entendida
Que a justiça seja cobrada
Que as bareiras (sic) sejam
quebradas
Que as famílias sejam unidas
e as misérias sejam acabadas
que os sonhos sejam sempre
sonhados
que a natureza seja amada
que a tristeza seja ignorada
e a alegria apresentada
que a verdade seja contada
que o carinho seja istantaneo (sic)
e a mentira sempre perdoada
que o sofrimento seja passageiro
que a fé seja conservada
que a mão seja sempre
estendida ao próximo
que a solução seja sempre
encontrada
que a luta seja sempre vencida
e que viver seja simplesmente...
viver.

Esse poema é um poema de amor, de amor freiriano. Amor à vida, vida
com pessoas. Vida em diálogo, diálogo como caminho por onde os homens e
as mulheres tomam consciência de si em relação com os outros e com a VIDA
pelo diálogo como potencialidade existencial do ser humano (FERNANDES,
2010, p. 38).
Outros tantos poemas falam dos sonhos. Sonhos de meninos e
meninas. Sonhos tão comuns a qualquer um de nós.
Sonhos de encontrar um amor eterno.
151

Encontrei em você
Tudo aquilo que faltava
Dentro de mim, parece estranho
Mas o destino quis assim...
Você com esse sorriso
Meigo me convenceu,
Impossível esquecer
Aquele beijo que me deu.
(Gregório)

Sonhos de realização profissional.
A vontade de vencer
Saiu de qualquer razão,
O que sempre foi um sonho
Agora também é uma paixão
Para a conquista,
Não se deve só sonhar
Também é necessário
Lutar, lutar e lutar.
Em busca da realização dos meus sonhos,
Me dedico a cada dia,
Procuro conhecimento,
Para assim me preparar para a vida.
(Castro Alves)

Sonhos de ter uma vida feliz.
Sonhe, sonhe com aquilo que quer ser.
Com aquilo que quer ter.
Sonhe, sonhe com liberdade
Aquilo dentro da realidade.
Sonhe, sonhe, com você vencendo
Com você percorrendo
Sonhe, sonhe com amigos
Aqueles de verdade que te querem bem
Sonhe, sonhe com a família
Aquela que sem lhe dá alegria
Sonhe, sonhe com um futuro bom
Onde você põem (sic) suas cores, seu tom.
(Ferreira Gullar)

Sonhos como possibilidades.
Escolher um caminho
Traçar batalhar
Vencer dificuldades
Seguir os sonhos
Esquecer o medo
Surpreender o destino
Fazer o futuro
Acumular vitórias
(João Cabral)
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O sonho na concepção de Paulo Freire está relacionado com os
conceitos de utopia e de esperança que, para o autor, é algo possível de
acontecer, pois o sonhar é o que nos move em busca do “ser mais”. Os sonhos
desses alunos estão de acordo com o “sonho possível” freiriano que diz
respeito à atitude crítica orientada pela convicção de que as situações-limites
podem ser modificadas (FREITAS, 2010, p. 380).
Na visão de Freire (apud FREITAS, 2010, p. 380), “sonhar aí não
significa sonhar a impossibilidade, mas significa projetar. Significa conjecturar
sobre o amanhã”.
Sonhar é dar-se conta de que tem voz, é saber que a realidade pode ser
modificada. Sonhar é pensar criticamente sobre as situações existenciais.
Sonhar é buscar o novo, o inédito-viável, é romper com o que está posto, é
saber-se capaz de transformar a si mesmo e, em se transformando, mudar o
mundo.
Assim, ao confessarem seus sonhos nesses poemas, esses alunos já
estão fazendo um movimento de transformação, de realização, pois o primeiro
passo para realizar um sonho está em dizer a palavra. Além do mais, Freire
concebe o mundo como lugar de possibilidades ilimitadas, onde a esperança
inscreve o ser humano numa posição de convicção acerca da potência de suas
possibilidades e o faz capaz de recriar, transformar a realidade em que se
encontra (PEROSA; MESQUIDA, 2008, p. 1246).
Na obra Pedagogia da Autonomia, Freire (2015, p. 105) afirma que
“ninguém é autônomo primeiro, para depois decidir. A autonomia vai se
constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo
tomadas”. Podemos, então, dizer o mesmo sobre a formação do leitor crítico.
Ninguém é crítico primeiro, para depois dizer a palavra. A criticidade não é um
talento, um dom de poucos privilegiados. Pensar criticamente faz parte do
processo ensino-aprendizagem, o qual vai se constituindo na experiência de
várias leituras de diferentes gêneros textuais. Por que, por exemplo, não
perguntar aos alunos o que eles estão lendo ou o que gostariam de ler, no
sentido de dar a eles a oportunidade de escolher os textos, os livros que a eles
interessa ler. O leitor crítico não surge do nada, ele vai se formando
paulatinamente de acordo com os textos que escolhe para ler, de acordo com
sua leitura de mundo, de acordo com o estímulo que recebe para fazê-lo, pois,
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conforme Freire (2015, p. 33), é preciso estimular a curiosidade indagadora,
porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá
automaticamente. Uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista
é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil.

4.2 Vozes participantes e as ressonâncias das oficinas
Quanto a mim, em tudo ouço vozes e relações dialógicas.
Bakhtin

O pensamento de Bakhtin se orienta e se caracteriza pela interação
verbal e seu caráter dialógico e polifônico. O mundo visto por Bakhtin se une
pelos sentidos produzidos e difundidos pelas vozes sociais que representam as
concepções estéticas, éticas e ideológicas dos sujeitos. Na perspectiva de
Bakhtin, a voz é mais que a sonorização da palavra, ela é a vida da palavra,
daí a soberania da voz, pois é nela que “se encontram posições integrais,
pessoas integrais (o indivíduo não exige uma revelação intensiva, ela pode
manifestar-se em um som único, em uma palavra única) precisamente as
vozes” (BAKHTIN, 2010, p. 327). A voz contida na palavra “é produto da
interação do locutor e do ouvinte” (BAKHTIN, 1992, p. 113), e é nesse produto
que se encontra manifesto o juízo de valor construído pelo indivíduo por meio
de suas leituras de mundo ao longo do seu caminhar. A emoção, o juízo de
valor e a expressão são estranhos à palavra da língua e surgem unicamente no
processo do seu emprego vivo em um enunciado concreto (BAKHTIN, 2010, p.
292).
O sentido só se concretiza se a palavra vem acompanhada da voz, que,
com sua entonação, seu acento valorativo, revela suas posições éticas e
ideológicas.
Na relação criadora com a língua não existem palavras sem voz,
palavras de ninguém. Em cada palavra há vozes às vezes
infinitamente distantes, anônimas, quase impessoais (as vozes dos
matizes lexicais, dos estilos etc.), quase imperceptíveis, e vozes
próximas, que soam concomitantemente (BAKHTIN, 2010, p. 330).

Trago para análise nesta categoria as vozes participantes da pesquisa,
alunos, professoras e pesquisadora, e os pontos de ressonâncias das oficinas,
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de modo a conhecer o movimento dos sentidos que estas produziram.
Interessa-me saber quais foram os sentidos que as oficinas despertaram em
meus interlocutores, as marcas neles deixadas, e, assim, tentar refazer o
caminho discursivo em que as diferentes vozes presentes na sala de aula
conversam ou opõem-se entre si, pois, conforme afirma Bakhtin (2010, p. 297),
“os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são autossuficientes;
conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente”.

4.2.1 A voz dos alunos

Começo pelas vozes dos alunos, principais atores desta pesquisa.
Primeiramente, numa conversa aberta, livre, perguntei aos alunos quais eram
suas expectativas sobre as oficinas antes que elas se iniciassem e se, depois
de iniciadas, essas expectativas foram atingidas. Euclides, aluno do terceiro
ano do Ensino Médio, “pensava que ia ser chato”. Seu receio se baseava no
fato de ele desconhecer o que seria trabalhado.
Vê-se aqui um pré-julgamento baseado num “histórico” de aulas que
esse aluno considera como sendo chatas. Para Euclides, as aulas são “chatas”
porque “são sempre a mesma coisa”; ou seja, têm sempre uma sequência de
ações, que lembram os “passos de gansos” já mencionados nesta pesquisa.
Euclides ─ Ah eu achei que ia ser a mesma coisa. A gente lê um texto
e responde perguntas sobre o texto. É sempre assim.

Já Graciliano, colega de sala de Euclides, acreditava que as oficinas
seriam “algo que conseguisse desenvolver o pensamento crítico”. Graciliano
reconhece que “teve uma tentativa”, mas “faltou colaboração”.
O que o aluno entende por colaboração? Seria mais participação da
classe no momento das oficinas? Seria maior mediação da professora na
oficina? Colaboração poderia ser então maior interação entre os próprios
alunos ou entre os alunos e a professora e implicaria diálogo. Diálogo que é
prática indispensável no processo ensino-aprendizagem. Um diálogo que
desperte a curiosidade do aluno, desafiando-lhe o senso crítico, sabendo ouvir
e respeitando seu direito de perguntar, em um processo de interação dialógica
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educador-educando, de tal modo que “quem ensina aprende e quem aprende
ensina” (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 72).
O que se pretende com o diálogo não é que o educando reconstitua
todos os passos dados até hoje na elaboração do saber científico [...].
O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese, [...] é a
problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível reação
com a realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para
melhor compreendê-la, explicá-la, transformá-la (FREIRE apud
VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 73-74).

Como observadora, posso afirmar que sim, faltou colaboração. Embora
Graciliano não tenha dito “com todas as letras”, a “não colaboração” veio da
parte dos alunos. Durante as oficinas, muitos alunos se mostraram
desinteressados, distantes daquilo que lhes estava sendo proposto. O “ruído”
era constante, celulares, tarefas por fazer, a prova que seria aplicada no
horário seguinte e quando chamados a participar simplesmente se recusavam
a fazê-lo. Em alguns casos, era visível a frustração das professoras diante do
descaso desses alunos para com as aulas. Entretanto, conversando com as
professoras, elas afirmaram que tal fato não era específico das oficinas, e sim
algo comum e bastante frequente na escola. Para a professora Gisele, era
muito difícil fazer “o aluno perceber o sentido da aula, de qualquer aula”.
Em contraponto às palavras de Graciliano, Olavo, também aluno do
terceiro ano, afirmou que, em princípio, ficou receoso porque “não sabia o que
ia ser”, mas que ele percebeu que algo diferente foi feito porque, para ele, as
oficinas trabalharam os textos de “uma forma mais fácil” e destacou a oficina
sobre as diferentes versões da história da Chapeuzinho Vermelho, pois nesse
dia eles “participaram da história”, “entraram na história”.
Realmente, a história da Chapeuzinho Vermelho rompeu com o script da
ficha de leitura e se mostrou um material fértil para o debate, para que os
alunos se posicionassem em relação a cada uma das versões da história.
Nessa oficina, os alunos extrapolaram o texto e foram buscar na lógica dos
fatos defesa para os argumentos por eles usados a favor ou contra a história,
ou para expressarem seus pontos de vista. Levando-se em conta os
argumentos apresentados pelos grupos em defesa de suas versões, pode-se
dizer que foi um momento de criação por parte dos alunos e de estímulo à
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formação da consciência crítica, questionadora. Freirianamente falando, foi
uma aula “desinibidora”.
O ímpeto de criar nasce da inconclusão do homem. A educação é
mais autêntica quanto mais desenvolve este ímpeto ontológico de
criar. A educação deve ser desinibidora e não restritiva. É necessário
darmos oportunidades para que os educandos sejam eles mesmos
(FREIRE, 2014, p. 41).

Aos poucos, outros alunos entraram na corrente discursiva e sem
nenhum embaraço teceram seus comentários sobre as oficinas. Para Gregório,
a oficina que ele mais gostou foi a das pichações, porque cada um pode
expressar “aquilo que estava sentido através das ações”. Nas palavras de Paul
Zumthor (apud BUBNOVA, 2011, p. 270), “o texto não é mais que a
oportunidade do gesto vocal”, o que para Bakhtin é traduzir a voz humana na
medida em que é portadora dos sentidos da existência (BUBNOVA, 2011, p.
270).
Como não há discurso sem sujeito e sujeito sem ideologia (ORLANDI,
2007 apud PÊCHEUX, 1975, p 17) . também não há como negar que as
pichações trazem uma materialidade discursiva impactante e revelam por si só
as muitas relações conflituosas existentes na sociedade, daí a colocação de
Leminski (1995) ao afirmar que as pichações permitem que os sentimentos
sejam expressos por meio de ações. As pichações vêm, então, como um
processo de catarses, quebrando um discurso hegemônico na e da sociedade,
via sujeitos que se materializam em uma linguagem de resistência.
Passando das pichações para a crônica, Clarice afirma ter gostado da
leitura da crônica “O espelho”, porque, de acordo com ela, “nós temos que nos
unir uns aos outros”. Como gênero textual, a crônica é, em si, uma leitura mais
leve,

possui um viés humorístico acentuado,

a linguagem tende à

informalidade, sendo quase uma conversa entre autor e leitor. Ao mesmo
tempo em que é literatura, é também informação, pois simultaneamente reflete
sobre os fatos cotidianos sem deixar de divertir o leitor.
Segundo Clarice, a crônica apresentada deixa uma mensagem de que
devemos estar unidos. Sem me aprofundar na psicologia, talvez o que Clarice
queira dizer é que, se pertenço a um grupo, faço parte de um grupo, me sinto
mais protegido, me sinto forte.
157

Por se sentir mais forte, protegido pelo grupo, foi que Gonçalves Dias se
manifestou e revelou que não entendeu o conto “A Cartomante”, mas que
também “não fez muito esforço para entender” e que sente que “perdeu a
oportunidade”.
Observo, aqui, com certa satisfação, que as oficinas conseguiram
inquietar alguns alunos. É fundamental que na relação educador-educando
consigamos provocar questionamentos e dúvidas em nossos educandos.
Questionamentos que façam os alunos se movimentarem em busca das
respostas saindo de uma posição passiva de receptáculo de conteúdo para
uma posição ativo-reflexiva. A aula deve servir para desinibir os alunos,
permitindo que eles se expressem de maneira desembaraçada, solta, trazendolhes ânimo para buscar o conhecimento.
Nessa perspectiva de ouvir as vozes dos alunos, busco fazer com que
eles expressem seus sentimentos e os sentidos construídos sobre as oficinas e
o ato de ler. Abro um parêntese para explicar o porquê do seguir instigando os
alunos. Durante todo o processo de pesquisa, durante as oficinas, em ambas
as turmas, apenas um grupo de alunos se manifestou com mais ênfase. Eram
sempre os mesmos que participavam das oficinas, que falavam mais, que
colocavam suas ideias, suas opiniões e por ser esse momento o nosso último
encontro e o único no qual eu, como pesquisadora, interagi com eles e,
portanto, não podia deixar que somente esses grupos se manifestassem. Por
isso, instigava-os a dar suas palavras. Dessa forma foi que consegui obter
impressões para a pesquisa. Foi assim que Jorge, Cora, Manuel e Adélia
colocaram seus pontos de vista sobre as oficinas para o grupo e o lugar da
leitura em suas vidas.
Jorge – Achei interessante porque, quando a gente lê, a gente
conhece as partes críticas, sabe o que as pessoas acham diferente
da gente, cultiva a história, entende a pessoa em agir daquela
maneira, faz com que a gente aceite melhor as diferenças.
Cora – Eu achei interessante a parte do entendimento, lendo faz com
que você entenda melhor e mais fácil, além de formar sua própria
opinião também. Lendo você conhece mais coisas.
Manuel – A gente consegue ver o ponto de vista de cada um, lendo a
gente cria um senso crítico.
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Adélia – Achei legal porque só lendo que a gente conhece outro povo,
uma outra cultura, e a gente absorve aquilo que acha que vai ser
válido para a vida.

A leitura, seja de textos literários ou de qualquer outro gênero textual,
cada um com suas especificidades, tem elementos importantes que trazem
diferentes conhecimentos para a nossa vida. No caso específico da escola, que
dá maior ênfase aos gêneros literários, trabalhar com bons textos, bons
autores, desses que nos desafiam, nos possibilita pensar coisas que nunca
havíamos cogitado, nos faz reavaliar nossos valores morais, nos leva a novos
raciocínios, despertando em nós novos pensares, novos valores, e produzindo
novos saberes.
Cada um de nós tem um repertório de experiências vividas e
aprendemos a lidar e a interpretar o mundo de acordo com essas experiências.
Entretanto, quando lemos um texto de forma atenta, crítica, exercitamos uma
das habilidades mais importantes que é pensar a partir da perspectiva do outro,
o que amplia não apenas nossos conhecimentos, mas a nossa humanidade, ao
nos colocarmos no lugar do outro.
Não existe uma receita, um passo a passo para ler o mundo, ler a vida.
São inúmeras as possibilidades de atribuir valor àquilo que vivemos. São
muitos e diferentes os caminhos do pensamento, porém aquele que não lê e
conta apenas com aquilo que aprendeu com a vida, com as experiências
vividas, corre o risco de se fechar em si mesmo e deixa de experienciar outras
oportunidades de “ser mais”. “Ser capaz de nomear a própria experiência é
parte do que significa ‘ler’ o mundo e começar a compreender a natureza
política dos limites bem

como

das

possibilidades

que

caracterizam

a

sociedade mais ampla” (FREIRE, 2013/MACEDO, p. 45).
Quando lemos um poema, um romance, um conto, uma crônica, uma
biografia ou o que quer que seja, é como se entrássemos na mente de outra
pessoa por meio de seu texto. E quando o escritor tem a alma grande, a
imaginação ampla, quando ele pensa longe, nós também vamos mais longe e
acabamos por nos surpreender com as imagens, os sentimentos, os
conhecimentos ali harmoniosamente colocados em forma de palavras e, assim,
nos abrimos para o mundo. Um mundo que não é preto e branco, que não é
“oito ou oitenta”, mas um mundo que possui uma miríade de cores, que é
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múltiplo e diversificado, um mundo formado por um mosaico de textos, verbais
e não verbais. Daí, a importância da leitura que nos possibilita ampliar nossos
horizontes, que nos oferece uma nova perspectiva das coisas. Tudo isso fica
ainda mais claro quando Carlos, um aluno do terceiro ano do Ensino Médio, diz
de forma sincera o que pensa sobre o ato de ler.
Carlos – Eu leio na pressão porque não gosto de ler, mas a leitura
leva a gente para uma viagem. Você lendo você passa a conhecer
culturas diferentes. Em cada lugar tem um tipo de cultura, passa
conhecer (sic) palavras locais e costumes. Quanto mais você lê, mais
você entende, não retruca, passa a compreender melhor as pessoas
e tem assunto para todo mundo. Achei muito interessante, apesar
que (sic) não gosto de ler.

Escritores desafiadores nos colocam em xeque, ou colocam em xeque
as nossas certezas, nos perturbam, nos incomodam, mas também nos
libertam. Com a força da linguagem e com a força da dúvida, eles vão abrindo
janelas que nos permitem ver novas paisagens que nos fazem relacionar com o
mundo de forma mais questionadora, curiosa, mais atenta, mais rica para
sutilezas, porque a nossa percepção de mundo foi ampliada. Daí, o uso tão
frequente da metáfora que diz que a leitura nos faz despertar para o mundo.
Talvez, com o tempo, Carlos não leia mais na pressão.
Todavia, de nada adianta um escritor de alma grande se o leitor não
dialoga com ele. Se o leitor é displicente em sua leitura, ele perde a
oportunidade de fazer aquele texto que está lendo se realizar, mas se por sua
vez ele é um leitor atento, crítico, ele consegue extrair do texto sentidos que
talvez nem o próprio autor tenha pensado. Porém, não nascemos críticos,
fazemo-nos críticos à medida que desenvolvemos nossa curiosidade
epistemológica, e para isso contamos com o professor democrático e
progressista, que é aquele que estabelece uma relação dialógica com o
educando, exercitando-o na arte do raciocínio crítico, na observação apurada
dos fatos (VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 93).

4.2.2 A voz das professoras
As professoras Claudia e Gisele são profissionais preocupadas e
interessadas em melhorar a prática docente. Ambas concordam que a reflexão
160

crítica é o ponto de partida para a superação da ingenuidade que só se
efetivará pela rigorosidade metódica característica do ensino crítico. Ensino
que se instaura por meio do diálogo. Ambas têm ciência de que ensinar é muito
mais que transmitir conhecimento. Ensinar é levar o aluno a pensar de forma
reflexiva e crítica a respeito do conteúdo ensinado.
Para a professora Claudia, “as oficinas foram uma oportunidade
excelente”, “um momento forte”, no qual ela percebeu uma oportunidade de
ouvir mais a voz dos alunos.
Professora Claudia ─ Eu percebi que os meninos puderam sair, falar,
ainda que timidamente, mas foi uma oportunidade que eles se viram
assim, mais interessados, mais participativos, ainda que tenha sido
sempre os mesmos a se manifestarem.

Já para a professora Gisele, elas “ganharam 16 aulas”, que
possibilitaram uma quebra da rotina, “porque a rotina é maçante”: “Professora
Gisele ─ Acho que deu um ganho para eles e para nós porque a gente se
relacionou melhor”.
Segundo as professoras Claudia e Gisele, as oficinas, de certa forma,
provocaram um comportamento diferenciado na sala de aula. Na visão da
professora Claudia, os alunos “queriam mostrar um pouco mais e havia uma
sensação de satisfação”, o que foi corroborado pela professora Gisele ao dizer
que os alunos declararam
que as oficinas eram interessantes porque eles não viam o tempo
passar e também porque eles não ficavam apenas sentados, ouvindo
e escrevendo. Sem contar com o fato que até os mais quietos
participaram. Ainda que timidamente.

É fácil nos entusiasmarmos com propostas que mudem a rotina de
nossas vidas e olharmos com bons olhos aquilo que é “novidade”. Entretanto,
refletir sobre tudo que fazemos é essencial para não cairmos no lugar comum
de dizer que o “novo”, o “diferente”, é melhor do que aquilo que já temos ou
conhecemos. A reflexão é uma atitude que propicia um olhar mais aguçado
entre a teoria e a prática. Teoricamente, as oficinas de leitura deveriam nos
trazer uma experiência vivencial como o lugar para pensar, sentir e atuar.
Espera-se que nessa atmosfera se estabeleça um vínculo de comunicação e
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participação entre professores e alunos, permitindo que o processo de ensinoaprendizagem aconteça de maneira mais interativa.
Assim, cabe aqui confrontar os sentidos construídos pelas professoras
com o objetivo da pesquisa. Na perspectiva de Liberali (2004, p. 66),
“confrontar estaria ligado ao fato do praticante submeter suas ações a algum
tipo de interrogação e questionamento”. “Refere-se ao entendimento das ações
em um contexto histórico que, por vezes, torna as ações e mesmo as teorias
formais seguidas pelo praticante em meros aspectos de um senso comum”
(FAIRCLOUGH apud LIBERALI, 2004, p. 66).
É no confrontar que a reflexão crítica realmente se efetua. Confrontar
envolve buscar consistências e inconsistências práticas. No caso desta
pesquisa, o que ela realmente significou para as professoras. Confrontar
remete a questões como:

Como essa aula contribuiu para a formação de seu aluno?
Qual a relação entre conhecimento e a realidade particular do seu
contexto de ensino?
Como o tipo de conhecimento e de interação usado propiciou o
desenvolvimento da identidade de seu aluno?
Que visão de homem, sociedade etc. sua forma de trabalhar
ajudou a construir?
Para que serviu a sua aula?
Qual o papel social da sua aula?
Como a sua aula colabora para a construção de cidadãos
atuantes na sociedade na qual vivemos?
Que interesses sua forma de trabalhar ou o conteúdo abordado
privilegiaram? (LIBERALI, 2004, p. 67)

É a partir desses questionamentos que podemos reconstruir nossas
ações de forma mais consistente. Será que a proposta das oficinas de leitura
possibilitou ao aluno construir conhecimentos ou foi apenas um momento de
lazer já que ele “não viu o tempo passar”?
Nas vozes das professoras, há, sem dúvida, um entusiasmo quanto à
“estratégia” usada para se trabalhar a leitura.
Professora Claudia ─ Então, enquanto professora, eu achei a
experiência ótima, pretendo aplicar na minha próxima turma.
Professora Gisele ─ foi muito bom e eu pretendo repetir o modelo.
Não toda semana porque eu tenho um programa para cumprir, mas
uma vez por mês, quem sabe.
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Mais do que replicar as oficinas, é importante que o professor perceba
que o ato de pensar certo não pode ser copiado dos guias de pedagogia, de
roteiros preestabelecidos por melhores que tenham sido os resultados obtidos
com o original. Entendo que para um professor que, por questões financeiras,
precisa trabalhar dois e às vezes até três turnos ter uma “fórmula pronta” ajuda
muito na sua prática docente. No entanto, a proposta das oficinas de leitura
não é passar uma receita, um passo a passo disfarçado de novidade. A
proposta é pensar novas possibilidades, novas abordagens de ensino, de
tratamento interdisciplinar dos conteúdos partindo da leitura do mundo, indo
para a leitura da palavra, voltando para a leitura do mundo em um movimento
constante de interação verbal, sempre buscando o desenvolvimento de atitudes
críticas que possibilitem transformações educacionais e sociais.
Um professor progressista não se apoia em receitas; antes, ele reflete
sobre a própria ação para pensar seu papel de sujeito transformador. Instaura
o diálogo de modo a não ocorrer a mera imposição de opiniões. Busca, pelo
debate, pela crítica, a transformação de valores de modo a contribuir para o
desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade em geral (VASCONCELOS;
BRITO, 2014, p. 95).
A superação da ingenuidade tem que ser produzida pelo próprio aluno
fundamentado pelos estudos em comunhão com o professor formador. Faz-se
necessário que, por meio da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua,
voltando-se sobre si mesma, perceba-se como tal e vá se tornando crítica. O
professor que se permite experimentar novas práticas assume, ele mesmo, um
exercício de reflexão crítica; e mais, ele se torna capaz de ser o sujeito da
própria mudança.
Faz parte da prática educativa criar condições para que as aulas sejam
um acontecimento na vida dos alunos, a fim de que, dessa forma, professores
e alunos possam se assumir como sujeitos históricos por meio de seus
vínculos, de suas relações, e possam, assim, se exercitarem como seres
pensantes, criadores, comunicantes, e quem sabe transformadores de sonhos
em realidade.

163

4.2.3 A voz da pesquisadora

Baseada na pedagogia crítica de Paulo Freire e na filosofia da
linguagem de Bakhtin, venho aqui fazer a minha reflexão crítica sobre esta
pesquisa. De acordo com Liberali (2004, p. 64), reflexão crítica é a soma da
reflexão técnica, cuja ênfase está na eficiência e eficácia dos meios para atingir
determinados fins, mais a reflexão prática para a qual o que interessa é o
conhecimento que facilita o entendimento e o alcance do entendimento com
outros, mais critérios de valores morais.
Reflexão crítica engloba [...] questões que ponderam sobre que
objetivos educacionais, experiências e atividades levam a formas de
vida preocupadas com a justiça, igualdade e realizações concretas
[...] em contextos histórico-sociais (LIBERALI, 2004, p. 64).

Nessa perspectiva, posiciono-me frente aos acontecimentos não para
apresentar “soluções” no que diz respeito ao ensino da leitura crítica, mas para
trazer o meu olhar sobre o evento desta pesquisa em confronto com as teorias
que a embasaram, lembrando sempre que o sentido de “confrontar” aqui usado
é aquele proposto Liberali (2004), de interrogar, questionar se as ações
propostas foram ao encontro das teorias que alicerçaram esta pesquisa. Assim,
retomando o dito neste trabalho, é fundamental confrontar se as ações
efetuadas nesta pesquisa foram ao encontro da proposta de compreensão da
formação do leitor crítico pela relação da leitura da palavra e leitura do mundo.
Nessa perspectiva de confronto, as perguntas a serem feitas são:
qual a relação entre o conhecimento e a realidade particular do
contexto da pesquisa?
Como o tipo de interação desenvolvida propiciou uma possível
melhor relação entre professor e aluno?
Como as oficinas podem colaborar para a formação do leitor
crítico?

Certamente, não tenho a pretensão de afirmar que a pesquisa contribui
sobremaneira para a formação do leitor crítico. No entanto, ela revelou um lado
positivo que não encontrei nas minhas leituras.
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Quando iniciei minha viagem ao país do outro, levei escondidos na
bagagem alguns pré-conceitos, popularmente difundidos, de que os jovens de
hoje não leem, não gostam de ler, não se interessam pelos livros e, muito
menos, que têm senso crítico sobre aquilo que leem ou sobre a realidade que
os circunda, sempre “tomando o dito como um “dado” a ser constatado”
(BARRETO, 1994, p. 167). Porém, de olhos abertos e ouvidos atentos e sem
deixar de ter em mente as filosofias de Bakhtin e Paulo Freire de que nada é
determinado e que a vocação ontológica do sujeito é de ser mais, comecei a
perceber que o dito popular de que “as coisas são porque são” não se
encaixava naquele espaço.
Desde a primeira oficina, os alunos se mostraram interessados e
participativos. Não cem por cento, é claro, mas um número considerável se
envolveu com as atividades de maneira muito positiva. Professoras e alunos
tiveram uma oportunidade de interagir de forma a estarem mais próximos não
apenas fisicamente, mas principalmente uma proximidade oportunizada pela
palavra reflexiva. O que pude observar é que, de certa forma, a experiência das
oficinas propiciou uma participação mais autônoma dos alunos, o que
contribuiu para que eles se expressassem de maneira mais espontânea, sem
medo de errar. Aliás, o fato de não haver uma avaliação permitiu que a
proposta fosse bem recebida pelos estudantes, o que de certa forma favoreceu
a execução das atividades propostas para cada uma das oficinas.
A realidade vivenciada durante a pesquisa mostrou que existe espaço
para uma nova concepção sobre o ensino da leitura e que os alunos têm sim
interesse pelas aulas de leitura, desde que elas não sejam “chatas”, conforme
enunciado por eles mesmos. Sendo que, atividades “chatas” são aquelas já
denunciadas neste trabalho, tais como fichas de leitura, resumos ou perguntas
e respostas com retiradas de informação do texto.
O que percebi foi que as oficinas possibilitaram não apenas reflexões
sobre os textos, mas também sobre a realidade concreta do cotidiano desses
alunos, os quais se mostraram sujeitos críticos e atentos aos fatos sociais que
vivenciam no dia a dia. Posso dizer que as oficinas foram, de certa forma,
bastante significativas para alunos e professoras, porque não só puderam dizer
suas palavras, como também pela dinâmica da aula que proporcionou maior
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interação, pessoal e verbal, entre todos, educador e educandos e educandos
entre si.
Preciso ressaltar que nem tudo foi perfeito. Algumas falhas e
dificuldades aconteceram no decorrer do processo. Algumas alheias ao nosso
controle, como a reforma do prédio da escola que impossibilitou que todas as
oficinas planejadas fossem executadas, e outras foram falhas de planejamento,
escolhas errôneas de abordagens que não despertaram o interesse dos alunos
por um tipo de texto, o que não diminui o valor da proposta, mas que se
apresenta como aprendizado para futuros trabalhos pedagógicos. Não obstante
as dificuldades e falhas apresentadas, acredito que a proposta tenha sido
positiva, tendo em vista o envolvimento ativo dos alunos, ainda que em graus
diferentes e sem esquecer de mencionar que as oficinas propiciaram um novo
tipo de comunicação entre professores e alunos.
Nesse sentido, coloca-se a oficina de leitura como uma forma de levar
para a sala de aula uma concepção de ensino que permita aos educandos
refletir, reinventar-se e pensar autonomamente.
Ao longo do tempo em que frequentei a escola para a observação das
oficinas, estabeleci um contato mais próximo com alguns alunos que chegavam
espontaneamente para uma conversa, “um bate-papo”. Nesse momento, eu
não perdia a oportunidade de conversar com eles sobre seus hábitos de leitura.
Em uma dessas conversas, não foi a minha surpresa, descobri que na turma
do terceiro ano havia um grupo de alunos que, de maneira informal, havia
criado uma espécie de clube do livro entre eles. Pelo que pude apurar, esse
grupo tinha o hábito de trocar livros entre eles e recomendar leituras de livros
para os seus membros. O que muito me surpreendeu foi saber que no
momento da pesquisa aquele grupo estava lendo a coleção intitulada “A guerra
dos tronos”. Uma coleção, nada mais, nada menos, composta de cinco
volumes com cerca de mil páginas cada volume, que até onde eu sei se trata
de um romance épico que se passa na Idade Média.
Essa conversa com eles, ali no pátio da escola, me remeteu aos “temas
geradores” de Paulo Freire. Se Paulo Freire trabalhou a alfabetização a partir
do universo vocabular de seus alunos, por que não trabalhar a leitura a partir
dos livros que eles leem fora do âmbito escolar? Tenho plena consciência de
que isso demandaria mais trabalho para o professor, mas acredito que seria
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um modo de se trabalhar a leitura em sala de aula de uma maneira mais
prazerosa, mas principalmente mais perto daquilo que apraz os alunos sem
deixar de fazer os estudos literários que estão no currículo.
Sim, é possível trabalhar a leitura crítica em sala de aula. Sim, é possível
formar o leitor crítico no espaço escolar desde que as atividades propostas
permitam que os alunos vivam novas experiências com o texto. Para mim, não
há dúvida de que a leitura crítica e reflexiva pode e deve ser inserida desde
cedo no processo de ensino-aprendizagem e tendo sempre em mente que não
podemos e não devemos subestimar nossos alunos.
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Diálogo inconcluso

O cerne deste trabalho como um todo estava em compreender as
possibilidades de formação do leitor crítico na perspectiva da interação entre
leitura da palavra e leitura do mundo. Nossa proposta era experimentar uma
concepção de leitura que fosse uma prática que permitisse ao sujeito atribuir
sentidos à realidade. Como afirma Silva (1991, p. 75), “ler e compreender os
objetos e/ou as palavras é sempre uma tentativa de se compreender como um
ser situado na história”.
Acreditamos que tal prática poderia vir a oferecer aos alunos uma
oportunidade de uma leitura atenta e profunda que permitisse aos alunos
questionar, argumentar sobre os textos que lhes eram apresentados de forma a
ensejar que eles, alunos-leitores, ressignificassem o texto, atribuindo sentidos
às palavras lidas, de acordo com sua historicidade, com sua leitura de mundo,
com seu imaginário, uma vez que, quando falamos de leitura, não nos atemos
apenas à decodificação da estrutura da língua, mas “a toda espécie de
linguagem mediadora do processo de interação entre o leitor e a realidade
social que o circunda” (MENEGASSI; MORAIS, 2002, p. 132).
Para tanto, busquei dialogar com Paulo Freire e Mikhail Bakhtin, a fim de
que, embasada em suas respectivas filosofias, pudesse refletir sobre a
formação do leitor crítico. Nos textos de Paulo Freire, busquei suas reflexões
sobre a importância do ato de ler como forma de desenvolver a criticidade do
aluno, pois é diminuindo a distância entre as palavras que lemos e no mundo
em que vivemos que o homem faz a sua inserção na realidade. Para Freire,
não podemos ler apenas as “palavras da escola”, temos que ler também as
“palavras da realidade”, as palavras do mundo, “do outro mundo, o mundo dos
fatos, o mundo da vida, o mundo no qual os eventos estão muito vivos, o
mundo das lutas, o mundo da discriminação e da crise econômica (todas essas
coisas estão aí)” (FREIRE, 1986, p. 85). É o contato com as “palavras da
realidade” que possibilita ao sujeito tomar consciência da realidade do mundo
que o cerca e, pensando criticamente, agir sobre ela e até, possivelmente,
transformá-la. A integração da leitura da palavra com a leitura do mundo dá ao
homem condição de sair da posição de coadjuvante para ser protagonista da
sua história e da história do mundo.
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Em Bakhtin (2010), encontrei o texto como expressão da realidade “do
pensamento e das vivências”. Texto aqui entendido como “qualquer conjunto
coerente de signos”, palavras, notas musicais, artes plásticas, todos são
expressão de pensamentos sobre pensamentos, vivências das vivências,
palavras sobre palavras, textos sobre textos (BAKHTIN, 2010, p. 307). Dessa
forma, o texto é para Bakhtin uma representação das culturas, das ideologias e
das relações sociais. Por essas ou outras razões, a leitura de um texto não
pode ficar na superficialidade das palavras dicionarizadas, muito menos na
coleta de informações; pelo contrário, deve ser uma leitura intensa, penetrante,
aguçada, capaz de gerar novos pensamentos, levando o homem a se
posicionar criticamente diante daquilo que lhe é posto como fato.
Aproximando Bakhtin e Paulo Freire, pode-se dizer que ambos
compartilham a ideia de que somos todos sujeitos textológicos, uma vez que
passamos a vida a produzir textos e, independente do tipo de texto que
produzimos, verbal ou não, é por meio deles que enunciamos para o outro
nossas visões de mundo e nos constituímos como sujeitos sociais. São os
textos que, portadores de nossos conjuntos de valores, dão consistência ao
que dizemos. Lembrando que, “quando produzimos um texto, estamos, em
parte, dando acabamento à consciência de seu leitor. Assim, o eu e o outro se
constituem mutuamente através do texto” (GEGe, 2010, p. 82).
O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência,
sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois
sujeitos [...] A atitude humana é um texto em potencial e pode ser
compreendida (como atitude humana e não ação física) unicamente
no contexto dialógico da própria época (como réplica, como posição
semântica, como sistema de motivos) (BAKHTIN, 2010, p. 311-312).

Trabalhar a formação do leitor crítico é trabalhar a formação do
“indivíduo livre”, pensante, empoderado. É dar ao sujeito condições de adquirir
conhecimento, ampliar sua capacidade produtiva e comunicativa, fazendo das
palavras ponte entre a linguagem e a vida, uma vez que produzir um texto ou
ler um texto é dialogar com outrem, é estabelecer um vínculo entre o sujeito e o
mundo onde se vive. Parafraseando Fiorin (apud MOURA, 2012), a leitura deve
ser vista como consciência prática plenamente dimensionada no social, e por
isso os textos não podem ser lidos ou analisados apenas a partir das
169

características de gêneros, descontextualizando-os tanto do momento da
escrita quanto da leitura. Por conseguinte, o texto passa a ser um instrumento
do fazer, na construção do saber e do próprio ser, em um inter-relacionar-se
com o mundo, com a sociedade e com o outro (FONTÃO, 2008, p. 135).
Assim, de maneira coerente com a concepção de leitura apresentada
nesta pesquisa, propusemo-nos a levar para os alunos uma forma de ler e
vivenciar o texto por meio da reflexão coletiva e individual, e a partir dessas
reflexões produzirem sentidos outros, apreenderem o conhecimento, trocarem
saberes, produzirem novos saberes mediante um processo de integração ativo
entre educador e educandos e entre educandos e, talvez, despertar e
oportunizar o pensamento crítico do sujeito.
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar
com ela e de estar nela, pelos atos de criação, vai ele dinamizando o
seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai acrescentando a ela algo
que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços
geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo destas relações com o
mundo e do homem com os homens, desafiado e respondendo ao
desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não ser
em termos de relativa preponderância, nem das sociedades nem das
culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, vão se
conformando as épocas históricas. É também criando, recriando e
decidindo que o homem deve participar destas épocas. E o fará
melhor, toda vez que, integrando-se ao espírito delas, se aproprie de
seus temas fundamentais, reconheça suas tarefas concretas
(FREIRE apud VASCONCELOS; BRITO, 2014, p. 128).

A oficina pedagógica é uma forma de construir conhecimento, com
ênfase na ação, sem perder de vista, porém, a base teórica (PAVIANI;
FONTANA, 2009, p. 77). De acordo com Cuberes (apud PAVIANI; FONTANA,
2009, p. 78), a oficina pedagógica “é um tempo e um espaço para
aprendizagem; um processo ativo de transformação recíproca entre sujeito e
objeto; um caminho com alternativas, com equilibrações que nos aproximam
progressivamente do objeto a conhecer”. No caso do ensino da leitura crítica,
ela se torna uma oportunidade de se fazer uma leitura mais significativa
baseada no tripé “sentir-pensar-agir” com objetivos pedagógicos (PAVIANI;
FONTANA, 2009, p. 78). A metodologia da oficina muda o foco da
aprendizagem da cognição para a reflexão e ação. Em outras palavras, em
uma oficina pedagógica, o que temos é uma dinâmica de aula que permite não
apenas a apropriação de conhecimentos teóricos, mas também a construção
170

de sentidos outros oportunizados pela reflexão vivenciada individual ou
coletivamente. Outro aspecto positivo das oficinas é que o professor não é um
transmissor de conhecimentos ou um facilitador, mas aquele que oportuniza a
reflexão, a construção dos saberes por meio de uma abordagem centrada no
aluno pela interação verbal, valorizando o conhecimento de mundo que o aluno
traz na bagagem.
No caso das oficinas de leitura, fizemos a escolha de trabalhar com
diferentes gêneros, porque, no pensamento bakhtiniano, a linguagem é
concebida sob o ponto de vista histórico, cultural e social, e os gêneros são
ações de linguagem, cada um na sua especificidade, com seus significados,
que dão múltiplos sentidos às palavras conforme o contexto em que a leitura é
feita.

São entidades sociodiscursivas e formas de ação social
incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, [...] os
gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação
criativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis,
dinâmicos e plásticos (MARCUSCHI 2010, p. 19) .

Para Bakhtin (2010, p. 283), “é por meio dos gêneros que aprendemos a
moldar o nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso
alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, [...] Se os
gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se
tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de construir
livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação discursiva seria
quase impossível”.
Dessa forma, o principal objetivo das oficinas foi oferecer aos alunos, a
partir da interação com seus conhecimentos prévios, tanto aquele adquirido
pela experiência de vida quanto ao acadêmico já por eles apropriados, uma
prática de leitura crítico-reflexiva em um processo de construção de
conhecimento, baseado em aspectos significativos da realidade vivenciada
pelos alunos.
Não quero dizer com isso que as oficinas resultaram em um sucesso
total ou que devam ser tomadas como um receituário a ser seguido ao pé da
letra. Escolhas errôneas de texto da nossa parte, estratégia de ação
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equivocadas e fatores alheios à nossa vontade também contribuíram para que
as oficinas, naquele momento, apresentassem alguns reveses.
Semelhante ao que acontece no cotidiano escolar, tivemos alunos que
não se interessaram por nenhuma oficina, tivemos outros que se silenciaram
por não estarem habituados a expressarem suas opiniões e, em oposição a
estes, tivemos aqueles que sempre se manifestam e também aqueles outros
que só se manifestam quando falam em grupo.
Se as oficinas de leitura não são “a solução” para sairmos da “famosa
crise no ensino da leitura”, se elas não trazem respostas definitivas para o
problema, elas certamente são instrumentos que podem nos apontar um
caminho melhor a seguir para que a prática da leitura se transforme em uma
experiência existencial, pois no contexto contemporâneo não é mais possível
repetir uma prática cristalizada de um ensino mecânico e vazio de sentidos.
Repetindo, é preciso “desgramatizar” a leitura e fazer com que ela se torne
mais prazerosa, mais versátil e interdisciplinar.
Reconheço que o desafio é grande, porém não é preciso ir de encontro a
ele de forma “quixotesca” lutando contra os gigantescos moinhos de vento. A
proposta é de um trabalho conjunto entre os professores de todas as
disciplinas, lembrando que Kleiman (2007) nos disse que trabalhar a leitura é
tarefa de todos os professores, “pois a palavra escrita é patrimônio da cultura
letrada”, na qual estão inseridas todas as disciplinas.
Além do mais, as oficinas mostraram, mesmo que com falhas, que existe
espaço para buscar novas concepções de ensino e que os alunos anseiam por
isso, por uma prática escolar mais compromissada com a vida, com o mundo
real.
A linguagem como lugar da interação humana e a leitura como
negociação dos sentidos historicamente possíveis podem instaurar
uma prática escolar menos descompromissada com o mundo
exterior. Menos satisfeita com a fragmentação imposta pelo
formalismo, mais aberta a novas formulações, permitindo que outros
conhecimentos sejam confrontados e formalizados. Menos crente na
rotina, mais capaz de apostar no sentido do trabalho (BARRETO,
1994, p. 172).

Pode-se dizer que uma proposta de formação do leitor crítico deve se
despojar de preceitos cristalizados e de técnicas “passo a passo” que tornam
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as aulas monótonas e repetitivas, sem deixar de lado conhecimentos
significativos como a história da literatura, as características do estilo literário, a
história, o contexto em que o texto foi escrito, ferramentas também importantes
para lidar com o texto em diferentes dimensões. A palavra, a linguagem, o
texto, o mundo vivido e sentido, nos sentidos freiriano e bakhtiniano, não
podem ser negligenciados.
Qualquer que seja a opção metodológica, o fundamental é que ela esteja
comprometida com um ensino da leitura voltado para a formação de leitores
competentes e críticos, para que estes possam atuar no mundo e com o
mundo.
Se, como sujeitos, nos constituímos pela linguagem por meio da
interação verbal e se a essência da própria linguagem é seu caráter
inconclusivo, inacabado e incompleto, esta dissertação também não se fecha
com a colocação de um ponto final. Daí, o título usado para “encerrar” este
trabalho. Diálogo inconcluso, porque, se a própria eventicidade do “ser” não
pode ser plenamente resgatada, a pesquisa em ciências humanas também não
pode ser fechada em um sistema de normas textuais. Sem dúvida, ainda há
muito a ser estudado e dito sobre a formação do leitor crítico que como sujeito
é, também, na sua essência, inconcluso.
Educação é um que-fazer humano.
Ocorre entre os homens. Uns com os outros.
Educação é um fenômeno humano. Sumário do homem.
Mas o que é o homem?
Qual a sua posição no mundo?
A resposta encaminhará a educação.
Se o homem for um ser de adaptação, educação mecânica
nele.
Se o homem for um ser de transformação, educação
libertadora.
O homem é um ser no mundo e com o mundo.
Articulado no tempo e no espaço.
Ad mira.
Mira.
Aberto ao mundo é ação e reflexão, é práxis.
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Compreensão.
Transformação. Vocação ontológica.
Homem sujeito. Só é se o outro também é.
Incompleticidade. Busca. Quem busca? Busca o quê?
O homem busca, busca o homem-mundo.
Devenir. Inquietações do ser.
Educação humanista. Desocultação da realidade.
Não, não é perigoso agir.
Não é perigoso falar.
Não é perigoso andar.
Tem que problematizar para não ser coisificado.
Educação, problematização, humanização.
Vocação ontológica do homem de... Ser mais.
Ser mais criativo.
Ser mais crítico.
Ser mais inquieto.
Ser mais humano.
Ser mais ação.
Ser mais reflexão.
Ser mais história.
Ser mais homem.
Ser mais mundo.

Magda Lombardi

174

REFERÊNCIAS
AGUIAR, M.; SUASSUNA, L. O ensino de literatura na educação básica: da
crise da perspectiva tradicional ao desenvolvimento de novos paradigmas
metodológicos. Pau dos Ferros, v. 2, n. 2, p. 6-26, set./dez. 2013.
AGUIAR, V. T. de. A formação do leitor. Porto Alegre: Pontifícia Universidade
Católica,
2011.
Disponível
em:
<http://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40359/1/01d17t08.pdf>.
Acesso em: 3 mar. 2015.
ALMEIDA, C. D. de; STRECK, D. R. Palavra/Palavração. In: STRECK, D. R.;
REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1.
reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
ALVES, I. A./ALVES T. A. O perigo da história única: diálogos com
Chimamanda Adichie. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, s/d.
Disponível em
http://bocc.unisinos.br/pag/alves-alves-o-perigo-da-historiaunica.pdf. Acesso em: 03 mar. 2016
AMORIM, M. A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética,
estética e epistemológica. In: FREITAS, M. T. de A.; SOUZA, S. J.; KRAMER,
S. Ciências humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin (Org.). 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2007.
ANDRADE, C. D. de. Alguma Poesia. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2013.
ANHUSSI, E. C. O uso do jornal em sala de aula: sua importância e
concepções de professores. Universidade Estadual Paulista, 2009. Disponível
em: <http://www2.fct.unesp.br/pos/educacao/teses/2009/elaine_anhussi.pdf>.
Acesso em: 20 mar. 2016.
ANTUNES, M. I. C. M. Muito além da gramática: por um ensino de gramática
sem pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.
ARAÚJO, M. J. de G. M. de. Livros que andam: disponibilidade, acesso e
apropriação da leitura no contexto do Programa Literatura em Minha Casa. 1.
ed. Curitiba: CRV, 2011.
ARENA, A. P. B. A leitura de jornais impressos e digitais em contextos
educacionais: Brasil e Portugal. Universidade Estadual Paulista, 2008.
Disponível
em:
<https://www.marilia.unesp.br/Home/PosGraduacao/Educacao/Dissertacoes/arena_apb_ms_mar.pdf>. Acesso em: 20
mar. 2016.
BAGNO, M.. Dramática da língua portuguesa. São Paulo: Loyola, 2000.

175

BAKHTIN, M./VOLOCHÍNOV. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. São
Paulo: Hucitec, 1992.
BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoievski. Trad. P. Bezerra. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 1997.
BAKHTIN, M. M. Estética da criação verbal. 5. ed. São Paulo: WMF Martins
Fontes, 2010.
.BARBOSA, B. T. Letramento literário: escolhas de jovens leitores. Juiz de
Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2009. Disponível em:
<http://www.ufjf.br/fale/files/2010/06/Letramento-Liter%C3%A1rio-Begma.pdf>.
Acesso em: 23 maio 2015.
BARRETO, R. G. Da leitura crítica do ensino para o ensino da leitura crítica.
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1994.
BARTHES, R. AULA. Aula Inaugural da Cadeira de Semiologia Literária do
Colégio de França, 1977.
BERNARDES, A. S. Do texto pelas mãos do escritor ao texto nas mãos do
leitor: pensando a leitura e a escrita na biblioteca. Revista Brasileira de
Educação, n. 22, jan./fev./mar./abr. 2003.
BERTHOFF, A. E. Prefácio. In: FREIRE, P. Alfabetização: leitura do mundo,
leitura da palavra. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
BEZERRA, P. Polifonia. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5.
ed. São Paulo: Contexto, 2012.
BITENCOURT, M. M. As ponderações da Mafalda sobre cidadania e
democracia. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos,
métodos e técnicas. In: Investigação qualitativa em educação. Portugal: Porto
Editora, 1994. p. 15-80.
BRANDÃO, H. H. N. O leitor: co-enunciador do texto. Polifonia, Cuiabá: UFMT,
n.
1,
p.
85-90,
1994.
Disponível
em:
<http://www.periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/119
9/959>. Acesso em: 3 mar. 2015.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: língua portuguesa. Brasília, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da
Educação: SAEB: ensino médio: matrizes de referência, tópicos e descritores.
Brasília: MEC; SEB; Inep, 2008.

176

BRASIL. Censo Escolar da Educação Básica 2013: resumo técnico. Brasília:
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014.
BRIDON, J.; NEITZEL, A. de A. Competências leitoras no Saeb: qualidade da
leitura na educação básica. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 39, n. 2, p.
437-462, abr./jun. 2014. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>.
Acesso em: 22 fev. 2015.
BUBNOVA, T. Voz, sentido e diálogo em Bakhtin. Bakhtiniana, São Paulo, v. 6,
n.
1,
268-280,
ago./dez.
2011.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/bak/v6n1/v6n1a16.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2015.
CANDAU, V. M. Oficinas aprendendo e ensinando direitos humanos.
Disponível
em:
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/candau_edh_proposta_
trabalho.pdf>. , 1999. Acesso em: 20 jul. 2015.
CEREJA, W. R. Significação e tema. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitoschave. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2012.
CHARTIER, R. A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: Ed. da
UNESP, 1999.
CLARK, K.; HOLQUIST, M. Mikhail Bakhtin. 1. ed. Tradução J. Guinsburg. São
Paulo: Perspectiva, 2008.
COSSON, R.. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2009.
COSTA, A. M. M. de; RIBEIRO, M. C. M. Formação de leitores críticos e
conscientes do seu papel social. João Pessoa: Universidade Federal da
Paraíba,
s/d.
Disponível
em:
<www.cchsa.ufpb.br/portalantigo/index.php?option=com...28>. Acesso em: 17
fev. 2015.
CRUZ, R. G.; BIGLIARDI, R. V.; MINASI, L. F. A dialética materialista de Paulo
Freire como método de pesquisa em educação. Conjectura: Filos. Educ.,
Caxias do Sul, v. 19, n. 2, p. 40-54, maio/ago. 2014. Disponível em:
<file:///C:/Users/prope1/Downloads/2061-9499-1-PB.pdf>. Acesso em: 10 abr.
2016.
ESCOBAR, M. Ad-mirar. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.).
Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp. Belo Horizonte: Autêntica,
2010.
FALKEMBACH, E. M. F. Texto/Contexto. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.;
ZITKOSKI, J. J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
FAIS, S. C.; BRITO, L. Teatro: passaporte lúdico para o desenvolvimento de
leitores literários a partir da temática do petróleo na obra de Monteiro Lobato.
177

2010.
Disponível
em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/produco
es_pde/2010/2010_uenp_port_artigo_silvana_collione_fais.pdf>. Acesso em:
20 jul. 2015.
FEITOSA, S. C. S. Método Paulo Freire. Princípios e práticas de uma
concepção popular de educação. São Paulo: – FE-USP, 1999. Disponível em:
<http://docplayer.com.br/6869386-Metodo-paulo-freire-principios-e-praticas-deuma-concepcao-popular-de-educacao.html>. Acesso em: 10 maio 2016.
FELICÍSSIMO, M. Análise do discurso e leitura: o sujeito, o texto e o sentido.
Revista Memento, n. 2, v. 1, jul./ago. Universidade Federal de Minas Gerais,
2009.
FERNANDES, C. Amorosidade. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J.
(Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp. Belo Horizonte:
Autêntica, 2010.
FERRAREZI Jr., C. Pedagogia do silenciamento: a escola brasileira e o ensino
da língua materna. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.
FIGUERÊDO, M. do A. C. de. et al Metodologia de oficina pedagógica: uma
experiência de extensão com crianças e adolescentes. Disponível em:
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/extensaocidada/article/view/1349/10222
006>. Acesso em: 10 jul. 2015.
FIORI, E. M. Aprender a dizer a sua palavra. In: FREIRE, P.,Pedagogia do
oprimido. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
FONTÃO, L. O Texto e a Interação Verbal. LINHAS, Florianópolis, v. 9, n. 1, p.
129-145,
jan./jun.
2008.
Disponível
em:
<http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1396/1193>.
Acesso em: 7 jul. 2016.
FOUCAMBERT, J. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
FREIRE, P., Educação como prática da liberdade. 9. ed. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1979.
FREIRE,
P.,
1981.
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=hgdnZDTEBiU>. Acesso em: 30 abr. 2015.
FREIRE, P. Ação cultural para a liberdade. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
1981.
FREIRE, P.; SHOR, I. Medo e Ousadia. O cotidiano do professor. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986.
FREIRE, P., Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do
Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
178

FREIRE, P., Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996
FREIRE, P. O processo de alfabetização política. Ver. Da FAEEBA, Salvador,
n. 7, jan./jun. 1997.
FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao
pensamento de Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Centauro, 2001.
FREIRE, P. Educação e atualidade brasileira. 3. ed. São Paulo: Cortez;
Instituto Paulo Freire, 2003a.
FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 44.
ed. São Paulo, Cortez, 2003b.
FREIRE, P.; MACEDO, D. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra.
6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013a
FREIRE, P. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 24. ed. rev. e
atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013b.
FREIRE, P. Educação e mudança. 36. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2014.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.
51. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
FREITAS, A. L. S. de. Curiosidade Epistemológica. In: STRECK, D. R.; REDIN,
E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp.
Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
FREITAS, M. T. de A. Bakhtin e a psicologia. In: FARACO, C. A.; TEZZA, C.:
CASTRO, G. (Org.). Diálogos com Bakhtin. Curitiba: Ed. da UFPR, 1996.
FREITAS, M. T. de A. A pesquisa em educação: questões e desafios.
Vertentes, São João del-Rei: UFSJ, n. 29, jan./jun. 2007.
FREITAS, M. T. de A. Implicações de ser no mundo e responder aos desafios
que a educação nos apresenta. In: FREITAS, M. T. de A. (Org.). Educação,
arte e vida em Bakhtin. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
GARCIA, P. B. Literatura e identidade: tecendo narrativas em rodas de leitura.
In: DAUSTER, T.; FERREIRA, L. Por que ler? Perspectivas culturais do ensino
da leitura. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010.
GEGe, Palavras e contrapalavras: glossariando conceitos, categorias e noções
de Bakhtin. São Carlos: Pedro & João Editores, 2009.

179

GEGe, Palavras e contrapalavras: conversando sobre os trabalhos de Bakhtin.
São Carlos: Pedro & João Editores, 2010.
GERALDI, J. W. O ensino é livresco, mas sem livros. In: SILVA, Ezequiel
Theodoro da. Elementos de Pedagogia da leitura. 2. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1993. (Texto e Linguagem).
GERALDI, J. W. Portos de passagem. 5. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2013.
JUNQUEIRA, F. G. C. Confronto de vozes discursivas no contexto escolar:

percepções sobre o ensino de gramática da língua portuguesa. Rio de Janeiro:
PUC-Rio, Departamento de Letras, 2003.
KLEIMAN, A. Leitura: ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 1989.
KLEIMAN, A. Oficina de leitura: teoria e prática. 11. ed. Campinas: Pontes,
2007.
KONDER, L. As artes da palavra: elementos para uma poética marxista. 1. ed.
São Paulo: Boitempo, 2005.
KRAMER, S. Entrevistas: uma alternativa para lidar com diversidade, hierarquia
e poder na pesquisa em ciências humanas. In: FREITAS, M. T. de A.; SOUZA,
S. J.; KRAMER, S. Ciências humanas e pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin
(Org.). 2. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
KRONBAUER, L. G. Consciência (intransitiva, transitiva ingênua e transitiva
crítica). In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.). Dicionário Paulo
Freire. 2. ed., rev. ampl. 1 reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
LAJOLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática,
2002.
LEMINSKI, P. In: SILVA, Ezequiel Theodoro da. A produção da Leitura na
Escola: pesquisas x propostas. São Paulo: Ática, 1995.
LIBERALI, F. C. As linguagens das reflexões. In: MAGALHÃES, M. C. C.
(Org.). A formação do professor como um profissional critico: linguagem e
reflexão. 2. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2004.
LIBERALI, F. C. Formação crítica de educadores: questões fundamentais. 2.
ed. Campinas: Pontes Editores, 2012.
MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: DIONISIO,
A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Org.). Gêneros textuais e ensino.
São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
MARTINS, M. H. O que é leitura. São Paulo: Brasiliense, 1982.

180

MENEGASSI, R. J.; MORAIS, M. L. de. Leitura crítica: aspectos da formação e
do desenvolvimento do leitor. UNILETRAS, 2002. Disponível em:
<http://www.revistas2.uepg.br/index.php/uniletras/article/viewFile/239/235>.
Acesso em: 7 jul. 2016.
MIGUEL, F. V. C. A entrevista como instrumento para investigação em
pesquisas qualitativas no campo da linguística aplicada. Revista Odisseia,
PPgEL, UFRN, n. 5, jan./jun. 2010. <file:///C:/Users/prope1/Downloads/20295763-1-PB.pdf.> Acesso em: 10 maio 2016.
MOREIRA, C. E. Criticidade. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J.
(Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp. Belo Horizonte:
Autêntica, 2010.
MOURA, E. M. de. Leitura em Bakhtin e Paulo Freire – Palavras e mundos.
São Carlos: Pedro & João Editores, 2012.
NUNES, R. S. A Pretexto da conferência de Wanderley Geraldi “A linguagem
em Paulo Freire”. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto. Revista Educação, Sociedade e Culturas, n. 23, 2006.
Disponível
em:
<http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC23/23Joao_Geraldi.pdf>. Acesso em: 10 maio 2016.
OLIVEIRA, A. A. de. Observação e entrevista em pesquisa qualitativa. Revista
FACEVV, Vila Velha, n. 4, p. 22-27, jan./jun. 2010. Disponível em:
<http://www.facevv.edu.br/Revista/04/OBSERVA%C3%87%C3%83O%20E%2
0ENTREVISTA%20EM%20PESQUISA%20QUALITATIVA%20%20almir%20almeida.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2015.
ORLANDI, E. P. Leitura: de quem, para quem? In: ABREU, Márcia (Org.).
Leituras no Brasil Antologia Comemorativa pelo 10° COLE. Campinas: Mercado
de Letras, 1995.
ORLANDI, E. P. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 6. ed.
Campinas: Ed. da Unicamp, 2007.
ORLANDI, Eni P Pulcinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 7º
ed. Campinas: Pontes, 2007.
ORLANDI, E. P. Discurso e leitura. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2008.
OSAKABE, Haquira. O mundo da escrita. In: ABREU, Márcia (Org.). Leituras
no Brasil Antologia Comemorativa pelo 10° COLE. Campinas: Mercado de
Letras, 1995.
OSOWSKI, C. I. Cultura do silêncio. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI,
J. J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp. – Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
PÁDUA, D. B. Excedente de visão: um olhar exotópico através das artes. In:
SEMINÁRIO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS, 1., 2013, Cuiabá.
181

Anais... Cuiabá: UFMT. RevDia – Revista Diálogos: linguagens em movimento.
ISSN
2319-0825.
Disponível
em: <http://periodicoscientificos.ufmt.br/index.php/revdia/article/view/2727/1855
>. Acesso em: 13 jan. 2016.
PAVIANI, N. M. S.; FONTANA, N. M. Oficinas pedagógicas: relatos de uma
experiência. Conjectura, v. 14, n. 2, maio/ago. 2009. Disponível em:
<http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/viewFile/16/15>.
Acesso em: 7 jun. 2016.
PAZ, D. A. O papel do conto no ensino: uma proposta com o conto brasileiro
em sala de aula. Ciências & Letras, Porto Alegre, n. 55, jan./jun. 2014.
Disponível
em:
<file:///E:/Meus%20documentos/Downloads/250-947-1PB%20(1).pdf>. Acesso em: 2 maio 2016.
PEROSA, J.; MESQUIDA, P. A utopia como condição antropológica para uma
educação
libertadora
em
Paulo
Freire.
Disponível
em:
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/581_430.pdf>.
Acesso em: 20 maio 2016.
PESSOA, F. Poema Liberdade. In: SILVA, Ezequiel Theodoro da. De olhos
abertos: reflexões sobre o desenvolvimento da leitura no Brasil. São Paulo:
Ática, 1991.
PETRONI, M. R.; OLIVEIRA, E. de S. M. Livro didático de língua portuguesa:
formando o leitor e o produtor de textos? Polifonia, Cuiabá, MT, v. 17, n. 21, p.
132-146,
jul./dez.
2010.
Disponível
em:
<http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/userfiles/publicacoes/87371cd65b68bfbc63b1
147f67cbaa11.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2015.
PODOLAK, E. E. C. A crise da leitura na escola. Disponível em:
<http://www.webartigos.com/artigos/a-crise-da-leitura-na-escola/84579/>.
Acesso em: 3 mar. 2014.
RIBEIRO, L. F. O conceito de linguagem em Bakhtin. Rio de Janeiro, 27 a 29
de
novembro
de
2006.
Disponível
em:
<http://revistabrasil.org/revista/artigos/crise.htm>. Acesso em: 6 jul. 2014.
ROHDEN, V. O criticismo kantiano. In: Curso de filosofia para professores e
alunos dos cursos de ensino médio e de graduação. Antônio Rezende. Rio de
Janeiro: Zahar, 1986.
SANTOS, A. F. de A. dos; WINKELER, M. S. B. A crise da leitura na formação
docente: Uma análise das práticas leitoras dos futuros professores In: IX
ANPEDSUL – Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012.
Disponível
em:
<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewF
ile/2717/232>. Acesso em: 3 jan. 2015.

182

SILVA, E. T. da. De olhos abertos: reflexões sobre o desenvolvimento da leitura
no Brasil. São Paulo: Ática, 1991.
SILVA, E. T. da. Elementos de Pedagogia da leitura. 2. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1994. (Texto e Linguagem).
SILVA, E. T. da. A produção da Leitura na Escola: pesquisas x propostas. São
Paulo: Ática, 1995.
SILVA, E. T. da. Leitura & realidade brasileira. 5. ed. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 1997.
SILVA, E. T. da. Criticidade e Leitura: ensaios. 2. ed. São Paulo: Global, 2009.
(Coleção Leitura e Formação).
SOARES, M. B. Comunicação e Expressão: o ensino da leitura. In ABREU,
Márcia (Org.). Leituras no Brasil Antologia Comemorativa pelo 10° COLE.
Campinas, SP : Mercado de Letras, 1995.
SOARES, M. B. Ler, verbo transitivo, 2007. Disponível em
http://tudosobreleitura.blogspot.com.br/2011/07/ler-verbo-transitivo.html Acesso
em 5 de fevereiro de 2015.
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
SOUZA, A. E. de; ALVES, C. R. da S. T. Leitura e pedagogia crítica no ensino
de línguas: a articulação com o processo de formação do leitor. Signo, Santa
Cruz do Sul, v. 37, n. 63, p. 196-213, jul./dez. 2012. Disponível em:
<http://online.unisc.br/seer/index.php/singno/index>. Acesso em: 10 jun. 2015.
STELLA, P. R., Palavra. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5.
ed. São Paulo: Contexto, 2012.
STRECK, D. R.; REDIN, E.; ZITKOSKI, J. J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2.
ed., rev. ampl. 1. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
RAMOS, B. S. da S. O que significa isso?: dos slogans às ressignificações do
discurso pedagógico contemporâneo. 2012.
VASCONCELOS, M. L. M. C.; BRITO, R. H. P. de, Conceitos de educação em
Paulo Freire. 6. ed. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Mack, 2014.
YAGUELLO, M. Bakhtin, o homem e seu duplo. In: BAKHTIN,
M./VOLOCHÍNOV. Marxismo e filosofia da linguagem. 6. ed. São Paulo:
Hucitec, 1992.
ZITKOSKI, J. J. Diálogo e Dialogicidade. In: STRECK, D. R.; REDIN, E.;
ZITKOSKI, J. J. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. ampl. 1. reimp. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.

183

Anexo 1
As oficinas
Oficina nº 1 – Trabalhando com pichações
O POVO CALA, O MURO FALA.
Justificativa
Embora as pichações não sejam consideradas um gênero textual, pensei em
iniciar nossas oficinas de leitura com elas como meio de atrair a atenção dos
alunos para o projeto. Primeiramente, porque estou considerando que as
pichações, normalmente, são feitas por jovens com a mesma idade deles,
talvez um pouco mais jovens, talvez um pouco mais velhos.
Segundo, porque as pichações são textos e textos carregados de
sentidos que podem provocar um debate interessante, já que os objetivos das
oficinas é desenvolver a criticidade dos alunos por meio da leitura.
Objetivo geral
Desenvolver habilidades de leitura e escrita, ampliando a capacidade de
argumentação e de criticidade dos alunos por meio do debate.
Objetivos específicos
Reconhecer e compreender a imagem/ilustração como um texto.
Perceber o uso da linguagem em determinado contexto.
Refletir criticamente diante do texto que lhe é apresentado.
Expressar sentimentos, expor ideias, argumentar e contra-argumentar,
trocar experiências como falante, como ouvinte, como leitor,
interpretando e refletindo sobre os pensamentos de seus colegas,
analisando os variados pontos de vista.
Produzir um texto como os apresentados.
Metodologia
Espalhar pela sala as fotos das pichações.
Pedir aos alunos que circulem pela sala e em dupla escolham uma
fotografia.
Deixar que a dupla discuta sobre o texto da fotografia escolhida.
Cada dupla apresenta sua fotografia e fala da sua interpretação. Abrir
para o debate.
Controlar o tempo para que cada dupla possa fazer sua apresentação.
Propor que cada dupla crie sua própria pichação para apresentar no
próximo encontro.
Recursos
Papel e lápis coloridos para que eles possam criar suas pichações.
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Oficina nº 2 – Oficina de poesia
Resumo
Esta oficina tem como objetivo despertar o interesse dos alunos por textos
poéticos tanto em versos quanto em prosa. Expõe algumas das características
que estruturam o texto poético, como as noções de rima, verso e estrofe,
apresentações de poemas de autores destacados no cenário poético do Brasil,
pesquisas e leituras de poemas, análises e interpretações, criação e escrita de
poemas e recitação.
Introdução
Esta oficina tem em vista dois objetivos: o primeiro, aqui não no sentido mais
relevante, é fazer com que os alunos tenham um contato diferenciado com a
poesia, de modo a fugir daqueles exercícios de dissecação da estrutura do poema
ou mesmo daqueles questionários que alguns livros didáticos fazem questão de
colocar logo após os poemas. A ideia é que se trabalhe com o aluno de uma
maneira mais livre, mais lúdica e menos escolarizada, por meio de atividades em
que se tenha a possibilidade de fazer inúmeras leituras sem se preocupar com
exercícios chatos que porventura poderiam vir depois delas; em que tente
descobrir os significados e sentidos de um poema sem achar que é a professora
que detém a única interpretação correta; ou ainda, em que se se possa escrever
poemas sem que estes sejam revestidos pelo caráter da “lição para nota” ou “lição
de casa”.
O segundo objetivo é fazer com que os alunos se sintam motivados a ler cada vez
mais, e por conta própria, textos poéticos; procurar estimulá-los por meio do prazer
que a leitura de poemas pode proporcionar; buscar poemas na biblioteca, na
internet, nos sebos, nas livrarias etc.
Nesse sentido, para não correr o risco de perder de vista tais objetivos, é bom ter
sempre em mente algumas ideias sugeridas por Hélder Pinheiro:

Não se fixar, de modo absoluto, no que deu ou não deu certo em experiências
anteriores; não buscar resultados imediatos e visíveis – nesse campo, há
coisas sutis que nem sempre vemos; e ter constância no trabalho – é melhor
ler diariamente um poema com seus alunos do que realizar um “festival de
poesia” e no resto do ano ela ser esquecida.
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Sequência didática
Atividade 1 – Conversa sobre poesia
A aula se inicia com uma conversa sobre o que os alunos conhecem de poesia:
autores, títulos e formas de expressão. A interação professor-aluno deve ser
bastante efetiva. Conforme os alunos relatam, o professor registra as respostas na
lousa ao mesmo tempo em que explica e exemplifica as ideias levantadas.
O professor pode perguntar se alguém sabe algum poema de cor e se gostaria de
recitá-lo. Algumas respostas esperadas dos alunos são as cantigas de roda,
versinhos, poemas, textos poéticos, letras de música.
Durante esta conversa, devemos definir poema e poesia e também trabalhar a
função e difusão da poesia. Ou seja: o que ela significa na vida dos alunos, o que
eles pensam sobre esse gênero e como têm contato com ele. Nesta aula, o
professor também poderá trabalhar o conceito de linguagem poética, a exploração
do sentido conotativo das palavras e a utilização das figuras de linguagem, rima,
ritmo, verso, estrofe.

Atividade 2 – Apresentação e discussão do material
pesquisado
Os alunos apresentam o material pesquisado. É o momento em que o professor
buscará relacionar os textos e informações trazidas pelos alunos, estabelecendo
semelhanças e contrastes.

Atividade 3 – Leitura em voz alta
Nesta aula, é possível explorar os diversos modos de leitura em voz alta de um
poema. Inicialmente, os alunos, que podem estar reunidos em grupos ou não,
receberão um poema. É possível distribuir poemas diferentes; no entanto, a
atividade talvez fique mais interessante se eles forem iguais, pois assim a distinção
de uma leitura para outra ficará mais contrastante. A escolha do poema dependerá
do professor, lembrando sempre que, nesse caso, será melhor selecionar poemas
de modalidades diversas e que alcancem a sensibilidade dos alunos.
Depois disso, o professor exporá algumas maneiras diferentes de ler um poema e
pedirá que os alunos escolham uma delas (eles podem até inventar outro jeito). Se
quiser, o professor poderá realizar um pequeno sorteio para definir a distribuição
dos modos de leitura. Algumas sugestões são: gritando, falando grosso (grave),
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falando fino (agudo), bocejando, gargalhando, destacando as sílabas, falando de
maneira suave, de maneira zangada, cochichando etc.

Para finalizar, os alunos escolherão o modo que mais “combine” com o poema.
Vida em Transição
"Vida em Transição
Viver na Fundação não é bom
Bom é ser livre em toda situação
Mas tenho minha opinião
Sobre esse período de transição
Que muitos dizem ser prisão.
Nesse lugar, maldade…
Que ao mesmo tempo é saudade
Por estar privado de liberdade
Mas tem um lado positivo
Nessa realidade
Estou me reabilitando para a sociedade.
Acordo e vejo grades
Meu peito dói de verdade
Só quem passou
Por isso sabe
De todas as realidades
E crueldades…
A maior necessidade
É a Liberdade!
Aqui lições de vida transmitem
Muitas coisas boas
Reconhecimento como pessoa
Que errar é humano
Mas aprender é a melhor coisa.
Atrás desses momentos tem algo impressionante
Hoje me tornei um estudante
Descobri que sou inteligente
Produzi este poema e me sinto importante."

Interno da Fundação Casa é finalista de concurso nacional de poemas
Jovem de 17 anos cumpre medida por tráfico; é sua terceira passagem.
Ele disputará a final com 37 alunos de escolas públicas de todo o país.
WWW.GELEDES.ORG.BR
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Atividade 4 – Composição coletiva de um poema
Em roda, os alunos deverão compor um poema. Cada aluno irá dizer uma
palavra. Pode ser uma palavra que eles achem bonita pela sua sonoridade,
pelo seu significado, que traga alguma lembrança boa. No final, veremos o que
vai dar.

Atividade 5 – Criação individual de poemas
Após todo o trabalho, os alunos devem escrever seus próprios poemas. Se
quiserem.

Oficina nº 3 - Tirinhas – Armandinho e Mafalda
Tema: trabalhando com tirinhas em sala de aula
1 – Descrição
Na década de 1930, as tirinhas ganham mais destaques nas páginas dos
jornais e revistas brasileiras no sentido de propor ao leitor uma leitura mais
rápida

e

bem-humorada

acerca

de

um

acontecimento.

Hoje,

em

quase todos os livros didáticos, encontram-se tirinhas para serem analisadas.
Sendo assim, o uso das tiras no espaço educativo possibilita desenvolver o
senso crítico e o potencial criativo dos alunos.
2 – Objetivo
Esta sequência didática tem por objetivo mostrar que o uso das tiras pode ser
um grande aliado para o processo de aprendizagem, de maneira que pode
despertar a criatividade e a criticidade dos alunos, ao mesmo tempo em que
pode tornar a aula mais atrativa para eles.
3 – Fontes-base
Tirinhas do Armandinho e da Mafalda
4 – Áreas do conhecimento
Língua portuguesa e outras.
O professor deve iniciar a aula perguntando a turma os tipos de tirinhas que
conhece.
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Nesse momento, é importante o professor explicar que as tirinhas são
consideradas um texto sincrético que mescla a linguagem verbal e a visual em
um mesmo enunciado. As tirinhas diferem-se das histórias em quadrinhos na
quantidade de quadrinhos, pois a primeira é composta por três ou quatro
quadros enquanto a segunda é acima de cinco quadros.
A partir dessa explicação, pergunte a turma: há outras diferenças que possa
citar em relação às duas narrativas? Nesta aula inicial, procure mostrar para os
alunos que há diferença entre a história em quadrinhos e as tirinhas, sendo a
função destas não só entreter o leitor, mas também informar um acontecimento
de maneira humorada e, principalmente, aguçar o senso crítico.
Assunto: Leitura e interpretação da tirinha
Seguir os passos da aula sobre pichações.
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Oficina nº 4 – As várias versões da Chapeuzinho Vermelho
1º Passo – Introduzindo a temática:
Quem conhece a história da Chapeuzinho Vermelho?
Como os jornais noticiariam a história?
Quem escreveu a história? Quando? Onde?
Vocês gostam da história?
2º Passo – Dividir a sala em três grupos.
Cada grupo lê sua versão.
3º Passo – Cada grupo apresenta a sua versão para a sala
4º Passo – Cada grupo defende sua versão
5º Passo – Criar a versão da Chapeuzinho Vermelho

As várias versões da história de Chapeuzinho Vermelho
Veja a seguir como a imprensa brasileira divulgaria a história da Chapeuzinho:
JORNAL NACIONAL
(William Bonner): “Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo
na noite de ontem...”
(Fátima Bernardes): “[...] mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia”.
FANTÁSTICO
(Glória Maria): “[...] que gracinha, gente. Vocês não vão acreditar, mas essa
menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo?”
CIDADE ALERTA
(Datena): “[...] onde é que a gente vai parar, cadê as autoridades? Cadê as
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autoridades?!
A menina ia para a casa da avozinha a pé!
Não tem transporte público! Não tem transporte público! E foi devorada viva…
Um lobo, um lobo safado. Põe na tela!! Porque eu falo mesmo, não tenho medo
de lobo, não tenho medo de lobo, não.”
REVISTA VEJA
Lula sabia das intenções do lobo.
REVISTA CLÁUDIA
Como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no
caminho.
REVISTA NOVA
Dez maneiras de levar um lobo à loucura na cama.
FOLHA DE S. PAULO
Legenda da foto: “Chapeuzinho, à direita, aperta a mão de seu salvador”.
Na matéria, box com um zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos e
um imenso infográfico mostrando como Chapeuzinho foi devorada e depois
salva pelo lenhador.
O ESTADO DE S. PAULO
Lobo que devorou Chapeuzinho seria filiado ao PT.
O GLOBO
Petrobrás apoia ONG do lenhador ligado ao PT que matou um lobo pra salvar
menor de idade carente.
ZERO HORA
Avó de Chapeuzinho nasceu no Rio Grande do Sul.
AQUI
Sangue e tragédia na casa da vovó
REVISTA CARAS (Ensaio fotográfico com Chapeuzinho na semana seguinte)
Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a CARAS: “Até ser
devorada, eu não dava valor para muitas coisas da vida. Hoje sou outra
pessoa”.
PLAYBOY (Ensaio fotográfico no mês seguinte)
Veja o que só o lobo viu.
REVISTA ISTO É
Gravações revelam que lobo foi assessor de político influente.
G MAGAZINE (Ensaio fotográfico com lenhador)
Lenhador mostra o machado.
O CONTO DA CHAPEUZINHO VERMELHO NA VERSÃO DA VOVÓ
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Silvana Karine Costa Francelino
Vocês já devem ter ouvido falar de várias versões da história da Chapeuzinho
Vermelho, não é mesmo? Mas sempre na versão da Chapeuzinho Vermelho e
do famigerado Lobo. Agora, é a minha vez, aliás, essa é a verdadeira história
como realmente aconteceu. O resto? Ora é tudo intriga da oposição.
Tudo começou quando um escritor francês, um tal de Charles Perrault me
colocou nesta história e ainda por cima como doente. Lembro que o meu final
neste conto não foi nada bom. Fui engolida por um lobo muito mau. Que final
infeliz hein? Assim não dá?
Ainda bem que apareceu dois irmãos lá da Alemanha para me livrar dessa
enrascada que Perrault me colocou. Bem, o começo da história era a mesma,
porém o final... Fui novamente engolida pelo terrível lobo para variar. Mas, o
final não era mais o mesmo. Para o meu alívio apareceu a minha esperança,
um caçador valente que me retirou da barriga do lobo. O meu final não poderia
ser mais feliz. Vocês devem está curiosos para saber o final do lobo não é?
Alguém está achando que a história terminou? Ora, claro que não. Agora que a
história começou para falar a verdade. Estou cansada de ser sempre
maltratada nestas versões. Eu preciso ter uma imagem melhor. Mas, o que eu
poderia fazer para que isto acontecesse. Ah! Já sei tive uma excelente ideia!
Eu vou mudar o rumo dessa história. Para isso, irei armar uma surpresinha
para esse Lobo mau que infernizou a minha vida nas outras versões. Em
relação a minha netinha, bem que ela poderia ser mais espertinha e evitar que
esse lobo chegasse a minha casa. Mas...
Enquanto esse papo rolava, o lobo aproveitou e foi até a minha casa e...
- Vovó eu trouxe uns docinhos para a senhora.
Aí eu respondi:
-Que bom minha netinha vou abrir a porta.
O lobo bancando o espertalhão pensou:
É hoje que eu encho a minha pança e fico uma semana sem precisar comer.
Para a surpresa do lobo, eu (vovó) apareci disfarçada de lobo. O lobo tomou
um susto imenso e saiu correndo dizendo que nunca mais iria assustar
velhinhas, nem netinhas.
Esse é o seu verdadeiro final do Lobo mau. E quem quiser que conte outra.
O CONTO DA CHAPEUZINHO VERMELHO NA VERSÃO DA LOBO
Lembro bem daquela tarde primaveril. Tinha acabado de colocar meu
filhote caçula para dormir quando resolvi ir até à Floresta Negra caçar
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uma lebre para o jantar. Estava fazendo um calor insuportável, o que me
fez ir até o rio refrescar-me antes de qualquer coisa.
Já saindo do banho, ouvi, ao longe, uma voz estridente cantarolando uma
música chata e repetitiva. Dizia alguma coisa como “levarei doces para
minha avó”, e “o lobo mau mora por aqui”. Pensei: quem deve ser essa
bobinha que vem aí cantando essa canção não menos boba?
Para minha surpresa, a cantora era, na realidade, uma menina de doze
anos, tão bonitinha quanto desentoada. À mão trazia uma cesta coberta
com um pano xadrez e repleta de guloseimas. Sobre a cabeça um capuz
lilás, e não vermelho como ainda hoje as pessoas teimam em dizer.
Ao passar por mim a menina, embora tenha me visto, nem me deu bola.
Ora, onde já se viu tamanha falta de educação? Pelo visto seus pais além
de não tomarem conta dela (pois deixaram ir sozinha até a perigosa
Floresta Negra), não souberam ensinar-lhe bons modos.
Mesmo assim resolvi acompanhá-la. E o fiz por dois motivos básicos.
Primeiro porque a menina do capuz lilás (ou do chapeuzinho vermelho,
como queiram) estava a correr sério risco andando por aquela estrada
sem nenhum adulto por perto. A região era conhecida por ser o habitat de
animais ferozes, principalmente tigres e rinocerontes.
Segundo, e aqui confesso ter sido esta a principal razão, era que o cheiro
que exalava da cesta de guloseimas da mocinha tinha algo fora do
comum. Imediatamente pensei no meu filhinho, e o quanto ele adorava
bolos, tortas, brigadeiros e congêneres.
Não, de forma alguma pensei em fazer alguma coisa contra aquela
criaturinha tão indefesa. Se realmente eu quisesse atentar contra a vida
de Chapeuzinho teria feito logo ali, à beira da estrada, e não esperava
chegar até a casa de sua avó. Nem tampouco ataquei a pobre velha,
muito menos a engoli, pois, fisiologicamente isso seria impossível.
Repito: a única coisa que queria era a cestinha de Chapéu, nada mais do
que isso. Detesto carne humana. Já a experimentei quando filhote.
Lembro-me que meu pai me ofereceu quando houve um incêndio terrível
na floresta. O corpo era de um homem que teria morrido asfixiado ao
tentar debelar o fogo.
Essa história de que eu teria ficado na cama no lugar da pobre senhora
também é um absurdo. Garanto-lhes que da janela eu não passei, ao
menos por vontade própria, porque era dali que eu pretendia furtar a cesta
logo que as duas se distraíssem um pouco. Assustei-me, entretanto,
quando ouvi tiros vindo da região do Lago dos Girassóis. Sentindo-me
acuado, pulei instintivamente para dentro da casa, a fim de encontrar um
cantinho seguro.
Para azar meu, caí exatamente no quarto da vovó, onde ela e sua netinha
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já estavam também para se proteger de alguma bala perdida. A velhinha
ainda colocou sua netinha no guarda-roupa, achando que o local era o
mais seguro, para, depois, com muito sacrifício, esconder-se embaixo da
cama.
Ah! - pensei, finalmente lá estava a cesta que eu tanto queria. Mais alguns
centímetros e eu iria apoderar-me dela, garantindo o meu jantar e de meu
filho. Ninguém parecia me deter naquele momento. Ninguém, exceto o
caçador que a pouco atirara. Depois fiquei sabendo que ele era um
neurótico de guerra, pronto para atacar acaso percebesse algum perigo.
Ao me ver debruçado sobre a cama da Vovó de Chapeuzinho, o caçador
não pensou duas vezes. Atirou em minha direção por cinco vezes,
acertando-me na pata dianteira da direita de raspão. Para minha alegria o
caçador além de maluco era quase cego, deixando o caminho livre para
minha fuga. Infelizmente não deu para levar a cestinha comigo. Porém
àquela altura já não tinha mais fome, querendo apenas sair vivo daquela
enrascada e encontrar o meu filho são e salvo.
Estão vendo? Também não teve essa de caçador abrir minha barriga para
tirar a indefesa velhinha de dentro. Juro, de pés juntos, que não toquei
num só fio de cabelo da avó ou da neta. Elas duas provavelmente sequer
tenham me visto durante o episódio com o caçador. Essa história absurda
que vem sendo contada há décadas para as criancinhas do mundo todo
é, no mínimo, inverídica.
Deixo aqui o meu protesto de lobo que nunca foi mau na vida. Pelo
contrário, que sempre amou a floresta e os animais que nela vivem
(principalmente os esquilos e veados, de preferência bem passados). Se
há algum personagem ruim nessa fábula, certamente não serei eu. Talvez
o malvado da história seja aquele que faz da arma em punho um
instrumento de medo e de destruição: o homem.

A HISTÓRIA DA CHAPEUZINHO VERMELHO NA VERSÃO DO CAÇADOR
Da Paz
Um certo dia quando eu estava indo à floresta caçar, passei por perto da casa
da menina que usava sempre um capuz vermelho, por isso era chamada de
Chapeuzinho Vermelho, e sua mãe falava assim:
- “Chapeuzinho Vermelho, leva esta cesta com doces para sua Vovozinha.”
A Vovozinha morava do outro lado da floresta. A mãe de Chapeuzinho
Vermelho recomendava:
- “Minha filha não fale com pessoas estranhas, e não vá por dentro da floresta,
vá pelo caminho que todos andam, pois, por dento da floresta é muito perigoso,
podes até encontrar com o Lobo Mau.”
Chapeuzinho Vermelho pegou a cesta com doces, tomou a bênção da mãe,
despediu-se e saiu rumo à casa da Vovozinha. Quando Chapeuzinho Vermelho
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já tinha andado uma boa parte do caminho, aí, encontrou com o Lobo Mau.
O Lobo Mau muito esperto aproximou-se da menina – assim como quem não
queria nada – e perguntou:
- “Para onde vai esta menina tão linda de Chapeuzinho Vermelho? E o que
está levando dentro desta cesta?”
Chapeuzinho Vermelho respondeu:
- “Vou à casa da Vovozinha levar esta cesta com doces que a minha mãe
mandou.”.
Então o Lobo Mau começou a conversar com a menina, tentando convencê-la
a ir por outro caminho.
“Eu sei de um caminho para a casa da sua Vovozinha, que você vai chegar
logo, logo, é por dento da floresta.”
Mas, Chapeuzinho Vermelho lembrou-se do que sua mãe tinha lhe falado.
Esse caminho que o Lobo estava se referindo, justamente é por onde ela não
deveria ir, por ser muito perigoso.
O Lobo Mau falou tanto, tanto que a Chapeuzinho Vermelho esqueceu do
conselho de sua mãe, com seu poder de persuasão, o Lobo Mau conseguiu
que a menina mudasse o caminho.
O Lobo Mau matreiro, despediu-se da menina Chapeuzinho Vermelho. Ela foi
por onde ele indicou. Ele adentrou na floresta e sumiu.
Enquanto isso, eu fiquei na espreita do Lobo Mau, para ver o que esse matreiro
estava querendo aprontar. Então, vi um homem que tirava lenha na floresta. Eu
percebi que mesmo fazendo seu trabalho, disfarçadamente também estava
prestando atenção no que se passava.
Meu interesse era tão grande em saber o que o Lobo iria aprontar que não
percebi que o lenhador me seguia.
E continuei seguindo o Lobo Mau. O esperto Lobo tão entretido em sua
empreitada que não percebeu que eu estava em seu encalço.
E haja andar, haja andar pela floresta. Depois eu avistei uma casinha bem
distante, quase saindo do outro lado da floresta. Então deduzi que talvez seria
para onde o matreiro Lobo Mau estaria se dirigindo.
Não me enganei. O matreiro chegou naquela casinha. Eu imaginei – Então,
essa deve ser a casa da Vovozinha.
O Lobo Mau não entrou na casa pela porta da frente, passou ao lado e entrou
pela porta da cozinha.
Com isso que eu observei, então pensei – sendo o lobo Mau, coisa boa não
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pode ser – escondido para que não me vissem, me aproximei da casa para ver
de perto o que estava acontecendo. Só nesse momento que eu fui perceber o
Lenhador, isso por que ele chegou bem perto de mim. Ele estava tão curioso
quanto eu, para saber o que se passava dentro da casa da Vovozinha.
Toda contente chegou a Chapeuzinho Vermelho, batendo palmas e chamando:
- “Vovozinha, Vovozinha, onde está a senhora Vovozinha?”
Então, do meu esconderijo pude ver o Lobo Mau vestido com a roupa da
Vovozinha e deitado na cama. Nesse momento eu tive a certeza de que o
malvado Lobo tinha engolido a Vovozinha. Mas o Lenhador e eu continuamos
quietinhos escondidos.
A Chapeuzinho Vermelho toda feliz continuava chamando por sua Vovozinha
- “Vovozinha, Vovozinha, cadê a senhora Vovozinha?”
Continuou falando:
- “Vovozinha, Vovozinha, eu trouxe uma cesta com doces que a minha mãe
mandou para a senhora.”
O Lobo Mau respondeu disfarçando a voz como se fosse a Vovozinha:
- “Olá minha netinha, podes entrar que a Vovozinha está aqui te esperando.”
E a Chapeuzinho vermelho foi entrando e perguntado:
- “Vovozinha onde a senhora está?”
O Lobo Mau respondeu:
- “Estou aqui no quarto, deitada, por que estou com muita dor na coluna minha
netinha.”
A Chapeuzinho Vermelho continuou falando:
- “Eu trouxe uma cesta cheia de doces saborosos para a senhora.”
Então, a menina com seu chapéu vermelho entrou no quarto e viu a
“vovozinha” deitada e perguntou abismada pelo que via:
- “Vovozinha, pra que essas orelhas tão grandes?”
O Lobo Mau respondeu:
- “Ah minha netinha é para te ouvir melhor.”

Chapeuzinho Vermelho:
- “Esses olhos tão grandes, Vovozinha?”
Lobo Mau:
- “Para te olhar minha netinha.”
Chapeuzinho Vermelho:
- “Essas mãos peludas e grandes?”
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Lobo Mau:
- “Para te pegar!”.
Enquanto isso, o Lenhador e eu continuávamos escondidos observando-os. O
Lenhador com sua ferramenta de trabalho na mão pronto para agir, se caso
fosse preciso.
Chapeuzinho Vermelho que não se contentava com o que via, continuou a
perguntar:
- “Mas Vovozinha, para que essa boca enorme com esses dentes tão
grandes?”
O Lobo Mau:
- “Para te comer!”.
E quando terminou de falar com a menina, fez gestos de que ia pegá-la para
comer.
Foi nesse exato momento que o Lenhador com agilidade de um felino, deu
uma machadada no Lobo Mau. Então fui ajudá-lo. O Lenhador com seu
machado, abriu a barriga do malvado Lobo Mau e tiramos a Vovozinha de
dentro. Incrível, que a Vovozinha ainda estava viva.
A Chapeuzinho Vermelho ficou paralisada com tudo o que via. Tinha escapado
da morte. Alguns minutos depois foi que a menina caiu em si, e se deu conta
do ocorrido.
Depois de passar o susto, Chapeuzinho Vermelho agradeceu-nos por salvá-la
das garras, ou seja, dos dentes afiados do Lobo Mau. Também agradeceu-nos
por ressuscitarmos a Vovozinha de dentro da barriga do famigerado Lobo Mau.
Eu imagino que a Chapeuzinho Vermelho deve ter se arrependido de não ter
seguido o conselho de sua mãe.

Moral da história: Os filhos devem ser obedientes e prestar atenção aos
conselhos de seus pais. (A moral da história não deverá ser apresentada aos
alunos)
Oficina nº 5 – Contando “causos”
Objetivo: Trabalhar a autocrítica com alunos em vários níveis, levando-os a se
perceberem como parte que influencia a sociedade com o que são.
Dinâmica: Antes de trabalhar esse texto, poderá ser aplicada a Dinâmica do
Espelho. Que consiste em distribuir espelhos para os participantes e pedir que
por um momento analisem sua imagem e se questionem sobre qual a imagem
eles transmitem para a sociedade (amigos, família, escola etc.) – positiva ou
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negativa. Boas ações, comportamento etc. Após um momento de discussão,
introduzir o seguinte texto.
Após a leitura, os alunos farão um debate sobre a história.

O caso do Espelho
Era um homem que não sabia quase nada. Morava longe, numa casinha de
sapé esquecida nos cafundós da mata. Um dia, precisando ir à cidade, passou
em frente a uma loja e viu um espelho pendurado do lado de fora. O homem
abriu a boca. Apertou os olhos. Depois gritou, com o espelho nas mãos: - Mas
o que é que o retrato de meu pai está fazendo aqui?
- Isso é um espelho - explicou o dono da loja.
- Não sei se é espelho ou se não é, só sei que é o retrato do meu pai.
Os olhos do homem ficaram molhados.
- O senhor... conheceu meu pai? - perguntou ele ao comerciante.
O dono da loja sorriu. Explicou de novo. Aquilo era só um espelho comum,
desses de vidro e moldura de madeira.
- É não! - respondeu o outro. - Isso é o retrato do meu pai. É ele sim! Olha o
rosto dele. Olha a testa. E o cabelo? E o nariz? E aquele sorriso meio sem
jeito?
O homem quis saber o preço. O comerciante sacudiu os ombros e vendeu o
espelho, baratinho. Naquele dia, o homem que não sabia quase nada entrou
em casa todo contente. Guardou, cuidadoso, o espelho embrulhado na gaveta
da penteadeira. A mulher ficou só olhando.
No outro dia, esperou o marido sair para trabalhar e correu para o quarto.
Abrindo a gaveta da penteadeira, desembrulhou o espelho, olhou e deu um
passo atrás. Fez o sinal da cruz tapando a boca com as mãos. Em seguida,
guardou o espelho na gaveta e saiu chorando.
- Ah, meu Deus! — gritava ela desnorteada. - É o retrato de outra mulher! Meu
marido não gosta mais de mim! A outra é linda demais! Que olhos bonitos! Que
cabeleira solta! Que pele macia! A diaba é mil vezes mais bonita e mais moça
do que eu!
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- Quando o homem voltou, no fim do dia, achou a casa toda desarrumada. A
mulher, chorando sentada no chão, não tinha feito nem a comida.
- Que foi isso, mulher?
- Ah, seu traidor de uma figa! Quem é aquela jararaca lá no retrato?
- Que retrato? - perguntou o marido, surpreso.
- Aquele mesmo que você escondeu na gaveta da penteadeira!
O homem não estava entendendo nada.
- Mas aquilo é o retrato do meu pai!
Indignada, a mulher colocou as mãos no peito: - Cachorro sem-vergonha,
miserável! Pensa que eu não sei a diferença entre um velho lazarento e uma
jabiraca safada e horrorosa?
A discussão fervia feito água na chaleira.
- Velho lazarento coisa nenhuma! - gritou o homem, ofendido.
A mãe da moça morava perto, escutou a gritaria e veio ver o que estava
acontecendo. Encontrou a filha chorando feito criança que se perdeu e não
consegue mais voltar pra casa.
- Que é isso, menina?
- Aquele cafajeste arranjou outra!
- Ela ficou maluca - berrou o homem, de cara amarrada.
- Ontem eu vi ele escondendo um pacote na gaveta lá do quarto, mãe! Hoje,
depois que ele saiu, fui ver o que era. Tá lá! É o retrato de outra mulher!
A boa senhora resolveu, ela mesma, verificar o tal retrato. Entrando no quarto,
abriu a gaveta, desembrulhou o pacote e espiou. Arregalou os olhos. Olhou de
novo. Soltou uma sonora gargalhada.
- Só se for o retrato da bisavó dele! A tal fulana é a coisa mais enrugada, feia,
velha, cacarenta, murcha, arruinada, desengonçada, capenga, careca, caduca,
torta e desdentada que eu já vi até hoje!
E completou, feliz, abraçando a filha: - Fica tranquila. A bruaca do retrato já
está com os dois pés na cova!

(Versão de conto popular de origem chinesa, por Ricardo Azevedo).
"O mundo é um grande espelho. Ele reflete de volta o que você é. Se você
é carinhoso, se você é bondoso, se você é prestativo, o mundo se
mostrará carinhoso, bondoso e prestativo para você. O mundo é o que
você é".
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Thomas Dreier
Oficina Nº 6 – Conto
A cartomante de Machado de Assis
Os alunos lerão o conto que será apresentado a eles em quadrinhos. Após a
leitura os alunos farão o debate referente ao conto que fala de inveja, intriga,
maledicências e outras mazelas humanas.
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Oficina nº 7 – Crônica
O POVO – Luís Fernando Veríssimo

O POVO

Não posso deixar de concordar com tudo o que dizem do povo. É uma
posição impopular, eu sei, mas o que fazer? É a hora da verdade. O povo que
me perdoe, mas ele merece tudo que se tem dito dele. E muito mais.
As opiniões recentemente emitidas sobre o povo até foram tolerantes.
Disseram, por exemplo, que o povo se comporta mal em Grenais. Disseram
que o povo é corrupto. Por um natural escrúpulo, não quiseram ir mais longe.
Pois eu não tenho escrúpulo.
O povo se comporta mal em toda a parte, não apenas no futebol. O
povo tem péssimas maneiras. O povo se veste mal. Não raro, cheira mal
também. O povo faz xixi e cocô em escala industrial. Se não houvesse povo,
não teríamos o problema ecológico. O povo não sabe comer. O povo tem um
gosto deplorável. O povo é insensível. O povo é vulgar.
A chamada explosão demográfica é culpa exclusivamente do povo. O
povo se reproduz numa proporção verdadeiramente suicida. O povo é
promíscuo e sem-vergonha. A superpopulação nos grandes centros se deve ao
povo. As lamentáveis favelas que tanto prejudicam nossa paisagem urbana
foram inventadas pelo povo, que as mantém contra os preceitos da higiene e
da estética.
Responda, sem meias palavras: haveria os problemas de trânsito se
não fosse pelo povo? O povo é um estorvo.
É notória a incapacidade política do povo. O povo não sabe votar.
Quando vota, invariavelmente vota em candidatos populares que, justamente
por agradarem ao povo, não podem ser boa coisa.
O povo é pouco saudável. Há, sabidamente, 95 por cento mais cáries
dentárias entre o povo. O índice de morte por má nutrição entre o povo é
assustador. O povo não se cuida. Estão sempre sendo atropelados. Isto
quando não se matam entre si. O banditismo campeia entre o povo. O povo é
ladrão. O povo é viciado. O povo é doido. O povo é imprevisível. O povo é um
perigo.
O povo não tem a mínima cultura. Muitos nem sabem ler ou escrever. O
povo não viaja, não se interessa por boa música ou literatura, não vai a
museus. O povo não gosta de trabalho criativo, prefere empregos ignóbeis e
aviltantes. Isto quando trabalha, pois há os que preferem o ócio contemplativo,
embaixo de pontes. Se não fosse o povo nossa economia funcionaria como
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uma máquina. Todo mundo seria mais feliz sem o povo. O povo é deprimente.
O povo deveria ser eliminado.
Luís Fernando Veríssimo

ANTES DA LEITURA
PROFESSORA
Fazer algumas perguntas aos alunos como estratégia de antecipação da leitura
a ser realizada
1. Vivemos numa sociedade dividida em classes, em que há, portanto,
pobres e ricos. Pode-se afirmar que cada classe tem seu modo de ver o
mundo, a sua ideologia?
2. O que é ideologia dominante?
3. O povo (pobres) contribui para que haja uma sociedade melhor? De que
forma?
LEITURA
1. Os alunos fazem a leitura da crônica.
DEPOIS DA LEITURA
1. Após a leitura, analisar oralmente com os alunos
Na organização do texto, pode-se perceber que há uma oposição
básica: povo versus elite. Levantar quais são as ideias que se
opõem em relação a esses dois polos respectivamente.
Identificar no texto trechos em que culpam o povo:
a. pelos problemas de trânsito.
b. pela explosão demográfica.
c. pelas eleições mal sucedidas.
2. Discutir o significado de algumas palavras
desconhecidas, e se necessário usar o dicionário.

ou

expressões

PROVOCAÇÕES
1. O autor usa em seu texto, a estratégia do dizer – ironia (deixar que os
alunos infiram), que consiste em dizer uma coisa para que se entenda
outra. Portanto, quem o autor, na verdade, está criticando?
2. A estratégia usada pelo autor possibilita que se estabeleça um jogo de
imagens: o interlocutor pensa que ele é alguém que, na verdade, ele não
é. Discuta.
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3. Esse jogo de imagens criado pelo autor estabelece no texto a ironia.
Comente. (Isso já pode ter acontecido na questão 1 – nesse caso não
repetir)
4. Localize uma passagem do texto que comprove esta verdade: o fator
econômico determina os hábitos do povo.
5. De acordo com a ideologia da classe dominante, o homem do povo é
uma vítima do sistema, ou um ser “inferior de nascença”?
Oficina nº 8 – Jornal na sala de aula: leitura e escrita

Autor: Josina Augusta Tavares Teixeira
Coautora: Andréa Vassallo Fagundes
O que o aluno poderá aprender com esta aula
· Aumentar sua competência linguístico-discursiva.
· Conhecer mais um gênero textual: a notícia de jornal.
· Interagir com os colegas na produção de trabalhos coparticipativos.
. Conscientizar-se da realidade, através das informações contidas num jornal.
Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno
Ler e escrever outros gêneros textuais: narrativas literárias, narrativas em
quadrinhos, bilhetes.
Estratégias e recursos da aula
O ensino de Língua Portuguesa deve se pautar em uma prática constante
de leitura e escrita, o que pressupõe um trabalho com a diversidade de
objetivos, modalidades e textos que caracterizem as práticas linguísticas reais.
Por isso, a escola deve reproduzir as formas sociais de leitura e escrita da
maneira mais verossímil possível.
Somando-se a isso, se objetivos diferentes exigem diferentes textos que,
por sua vez, exigem tipos específicos de leitura e de escrita, caberá à escola
prover seus alunos com a diversidade de “textos do mundo”. São diferentes
leituras e escritas para diferentes textos.
É nesse momento que o jornal na sala de aula configura-se como um forte
aliado da escola na execução dessa tarefa, mobilizando os alunos
internamente, incentivando a leitura como prática interessante e desafiadora.
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ATIVIDADES E RECURSOS
1ª etapa
a)

Distribuir diferentes jornais aos alunos que trabalharão em duplas. (Esses

jornais poderão ter sido solicitados aos próprios alunos antecipadamente).

b)

Discussão oral: função social do jornal enquanto meio de comunicação e

sua importância na formação de opiniões.
FUNÇÃO SOCIAL: informar e formar opiniões.
IMPORTÂNCIA: divisão democrática de informações.

c)

Orientação da observação dos alunos para a 1ª página do jornal: título,

data, local de produção e circulação, preço...

d)

Observação atenta da manchete do jornal que aparece em destaque na 1ª

página: tipo de letra, ilustração, motivo da escolha daquela notícia como
destaque dentre tantas outras notícias.

e)

Observação dos resumos das notícias que comporão o jornal e discussão

oral das mesmas.

O

QUE

SE

DEVE

OBSERVAR: o

que

aconteceu,

como,

quando,

onde, ilustração, importância da notícia para a população em geral.
Todas essas atividades deverão oportunizar a livre expressão dos alunos,
permitindo-lhes expor seus conhecimentos e opiniões e esclarecendo suas
dúvidas.
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2ª etapa
a)

Os alunos lerão notícias de diversos jornais e escolherão as que mais lhes

interessarem.
b)

Apresentação oral da notícia escolhida, para todos os colegas.

c)

Em um grupão, os alunos discutirão as notícias apresentadas. O nível das

discussões deverá ser coerente com a realidade da turma e serão sempre
intermediadas pela professora.

3ª etapa
a)

Montagem de um mural: em duplas, os alunos recortarão notícias dos

jornais que serão agrupadas por temas ou outros critérios escolhidos
democraticamente. Por exemplo: “Notícias que agradam o leitor” e “Notícias
que desagradam o leitor”.

b)

Para ilustração das notícias, os alunos poderão recortar gravuras de

jornais ou revistas.
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c)

Os alunos selecionarão uma notícia e a colocará em destaque em um

cartaz, retroprojetor, data show ou outro recurso atraente para analisar a
formatação e os recursos próprios do gênero: ausência de travessões, textos
em colunas,

títulos em negrito,

informações

necessárias para uma

comunicação eficaz (o assunto, elementos envolvidos, local do acontecimento,
causas, consequências, data, dados complementares) etc. Talvez

d) A professora distribuirá diferentes figuras de jornais para os alunos criarem,
em duplas, suas próprias notícias.

e)

A professora fará a correção dos textos, após explicar aos alunos que toda

a matéria de jornal passa por um revisor antes de ser publicada. Depois os
alunos passarão a limpo as suas notícias que substituirão aqueles recortes de
notícias que estavam no mural.

Bibliografia:
* Aprendendo a Ler com o Jornal e 100 Fichas Práticas para Explorar o Jornal
na Sala de Aula, Nicole Herr.
* Mídia, Escola e Leitura Crítica do Mundo, Graça Caldas.
* Para Ler e Fazer o Jornal na Sala de Aula, Maria Alice Faria e Juvenal
Zanchetta Jr.
* Parâmetros Curriculares Nacionais.
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=11934

Oficina nº 9
Memórias Póstumas de Brás-Cubas
Área do Conhecimento: Literatura
Público alvo: Ensino Médio
Assuntos: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memórias de um Sargento
de Milícias, Intertextualidade, Compreensão, Análise
Autor: NET Educação
Objetivo:
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Compreender Memórias Póstumas de Brás Cubas como um romance que
ultrapassa as concepções deterministas que vigoravam no final do século XIX,
época de publicação do romance.
Relacionar Brás Cubas, personagem de Machado de Assis a Leonardo filho,
personagem de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antonio de
Almeida, no que diz respeito ao modo como ambos se aproveitam de acordos e
situações presentes nos respectivos romances para reverterem-nas em
proveito próprio.
Compreender o romance de Machado de Assis como uma obra que prenuncia
a literatura da Pós-Modernidade.
1ª Etapa: Aproximação do tema.
Inicie a aula apresentando a dedicatória que abre o livro Memórias Póstumas, e
peça aos alunos para discutirem o que entenderam dela.
“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico
como saudosa lembrança estas Memórias Póstumas”.
Após essa introdução, leia o prólogo Ao Leitor
Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores,
coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente
consternará, é se este outro livro não tiver os cem leitores de Stendhal, nem
cinquenta, nem vinte, e quando muito, dez.. Dez? Talvez cinco. Trata-se, na
verdade, de uma obra difusa, na qual eu, xxxxxxx, se adotei a forma livre de
um Sterne, ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens
de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia-a com a pena da galhofa e
a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio.
Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance,
ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual; ei-lo aí fica
privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas
máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o
primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o
que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado.
Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na
composição destas Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso,
mas nimiamente extenso, aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra
em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não
agradar, pago-te com um piparote, e adeus.
Peça aos alunos para lançarem hipóteses sobre:
• O modo como o narrador se apresenta a si mesmo
• Que considerações ele tem para com o leitor
• O que ele pensa sobre prólogos longos ou breves.
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Em seguida, comente com os alunos que, na obra em questão, o narrador
emite opiniões sobre a escrita e a linguagem e que esse recurso é chamado de
metalinguagem.
CAPÍTULO 1
Óbito do Autor
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim,
isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto
o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a
adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda
é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também
contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; diferença radical entre
este livro e o Pentateuco.
Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de
agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e
quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de trezentos contos e
fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que
não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia — peneirava — uma
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante e tão triste, que levou um
daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa idéia no discurso que
proferiu à beira de minha cova: — “Vós, que o conhecestes, meus senhores,
vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda
irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade.
Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o
azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza
as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre
finado.”
Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe
deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me
encaminhei para o undiscovered country de Hamlet, sem as ânsias nem as
dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde
do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas nove ou dez pessoas,
entre elas três senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, — a filha,
um lírio-do-vale, — e... Tenham paciência! daqui a pouco lhes direi quem era a
terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não
parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não
digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão, convulsa. Nem
o meu óbito era coisa altamente dramática... Um solteirão que expira aos
sessenta e quatro anos, não parece que reúna em si todos os elementos de
uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era
aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca
entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção.
— Morto! Morto! Dizia consigo.
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É a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu
desferirem o voo desde o Ilisso às ribas africanas, sem embargo das ruínas e
dos tempos, — a imaginação dessa senhora também voou por sobre os
destroços presentes até às ribas de uma África juvenil... Deixá-la ir; lá iremos
mais tarde; lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero
morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as
falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da
chácara, e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá
fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito
menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser
deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha,
esvaía-se-me a consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo
fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma.
Morri de uma pneumonia; mas se lhe disser que foi menos a pneumonia,
do que uma idéia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o
leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso.
Julgue-o por si mesmo.
CAPÍTULO 160
Das negativas
Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos
narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do
emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei.
Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da
ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O
acaso determinou o contrário; e ai vos ficais eternamente hipocondríacos.
Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do
emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é
que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com
o suor do meu rosto. Mais; não padeci a morte de Dona Plácida, nem a
semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer
pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente que
saí quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro lado do
mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste
capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o
legado da nossa miséria.
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Anexo 2
Roteiro para entrevista
1 – Você lê?

2. Com que frequência?
3. Você se considera um leitor? Por que?
4. Qual o material de leitura que você mais utiliza?
6. Quanto tempo você dedica a leitura?
7. Quantos livros você lê em média por ano?
8. Qual o objetivo da sua leitura?
9. Você recomenda para outros aquilo que lê?
10. Onde você adquire seu material de leitura?
11. Qual suporte você utiliza para leitura?
12. Qual seu ambiente preferido para a leitura?
13. Qual seu gênero de leitura preferido?
14. Com que frequência você lê outras coisas que não sejam as atividades da escola?
15. Já leu algum livro literário a pedido do professor?
16. Qual o efeito que a leitura causa?
17. Gosta das aulas de literatura?
18. Seu professor faz alguma atividade relacionada á leitura literária? Que tipo?
20. Quais os livros de Literatura você já leu?
21. Você lembra de algum livro de Literatura que tenha lhe chamado a atenção, que
tenha (não) gostado muito ? Qual?
22. Para você a Literatura estabelece alguma relação com a vida cotidiana?
23. Para você a escola deve manter a Literatura no currículo escolar? Por quê
24. Você gosta das aulas de Literatura?
26. Tem lido recentemente?
27. Qual a finalidade da sua leitura?
28. Já leu algum livro literário sugerido pelo professor?
29. A leitura te desperta alguma sensação?
30. Quais livros de literatura você já leu
31.Você considera o ensino de Literatura importante?
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QUESTIONÁRIO – 2
IDADE __________________
SEXO ___________________
1. Livros em casa:
(a) tem_____

(b) não tem_____

(c) número aproximado de volumes_____

2. Revistas em casa:
(a) tem____
(b) não tem____

(c) número aproximado de títulos _____

3. Jornais em casa:
(a) tem_____
(b) não tem ____

(c) É assinante de jornal? ___Sim ___ Não

4. Internet em casa:
(a) tem____

(b) não tem____

5. Você gosta de ler? Sim___ ,

Não ____,

6. Você entende o que lê? Sim ____,

Não ____,

Às vezes____
Às vezes____

7. Ao ler um livro, uma revista ou um texto, você costuma:
____ ficar no inicio
____ parar na metade
____ ir até o final
____ só olhar a capa e as figuras

RESPONDER
8. Que livro você mais gostou de ter lido até hoje? Por quê?
R.: ______________________________________________________
Porque__________________________________________________
9. Que revista você mais gosta de ler?
R: _________________________________________
Porque_____________________________________
10. Escreva três assuntos ou temas sobre os quais você mais prefere ler:
R._______________________________________________
11. Se você escrevesse um livro, que tema escolheria?
R: ___________________________________________________
Indique duas alternativas que mostram o seu jeito de ler.
12. Você procura um livro para ler:
___ por iniciativa própria
___ por indicação do professor
___ por indicação de um amigo
___ pelo titulo ou nome do livro
___ pela capa e figuras
___ quando ganha de presente
___ quando o vê na biblioteca
___ outro jeito: __________________________
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13. Nas suas horas de folga o que você mais faz é:
___ brincar
____ assistir TV
____ ler
____ trabalhar
____ praticar esporte
____ descansar
____ outra coisa: _________________________
14. Quanto você lê os materiais abaixo:
DIARIAMENTE, SEMANALMENTE, MENSALMENTE, NUNCA
Contos/histórias ______________________________
Jornal ______________________________________
Revistas ____________________________________
Poesias ____________________________________
Livros de estudo ______________________________
Textos na Internet _____________________________
15. Você considera que o seu tempo dedicado a leitura é:
a) ___ suficiente

b) ___ insuficiente

16. O que mais dificulta seu hábito de ler?
a) ___ tempo
b) ___ lentidão na leitura
c) ___ dificuldade de uso da biblioteca
d) ___ outros
17. Você acha que ler é importante? Por quê?
18. Qual a sua melhor experiência com os livros?
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