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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa situa-se na linha ―Formação de Professores‖ do Programa de Pós-

graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH) do Instituto Federal do Espírito 

Santo. Seu principal objetivo é problematizar práticas leitoras aparentemente 

cristalizadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF), a fim de promover um 

ensino da leitura que contribua com a formação humana dos educandos por meio de 

situações concretas de interação e de produção de sentidos. Para alcançar este 

objetivo desenvolveu-se uma pesquisa de cunho qualitativo do tipo intervenção 

pedagógica, com professores que atuam com anos iniciais do EF, fomentando 

reflexões sobre leitura de forma colaborativa entre os pesquisadores e pesquisados, 

tendo o epilinguísmo como fio condutor das práticas de linguagem apresentadas. A 

pesquisa, guiada pelos princípios da Pedagogia Histórico-Crítica, primou pelos 

processos de formação humana e conscientização crítica e resultou na produção do 

caderno formativo ―Diálogos sobre leitura e humanidades: possibilidades práticas‖ 

desenvolvido em formato e-book. Compreende-se que a investigação desenvolvida 

é relevante para o ensino em humanidades, pois propõe, por meio de formação 

continuada de professores, um olhar diferenciado para as práticas de leitura 

desenvolvidas em sala de aula, direcionando o ensino da leitura para uma 

perspectiva discursiva e constitutiva dos sujeitos, na intenção de promover a 

formação de leitores críticos que interveem em sua realidade de forma consciente e 

humana. O referencial teórico da pesquisa baseou-se, principalmente, em um 

diálogo com Saviani, Geraldi, Franchi, Severino, Nóvoa, entre outros, sendo a 

investigação conduzida por meio de encontros dialógicos e sustentada por um 

movimento dialético entre teoria e prática. A partir dessa investigação conclui-se 

que, mesmo partindo de atividades tradicionais que permeiam historicamente o 

ensino da leitura, percebeu-se avanço na mediação pedagógica em direção a 

metodologias mais dialógicas e reflexivas. 

 

Palavras-chave: Leitura e Escrita. Epilinguísmo. Humanidade. Formação docente. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research is in the line "Teacher Training" of the Postgraduate Program in 

Teaching Humanities (PPGEH) of the Federal Institute of Espírito Santo. Its main 

objective is to problematize seemingly crystallized reading practices in the initial 

years of Elementary Education (EF), in order to promote reading teaching that 

contributes to the human formation of learners through concrete situations of 

interaction and production of meanings. To achieve this goal a qualitative research of 

the type pedagogical intervention was developed, with teachers who work with the 

initial years of the EF, fomenting reflections about reading in a collaborative way 

between the researchers and researched, with epilingualism as the guiding thread of 

the presented language practices. The research, guided by the principles of 

Historical-Critical Pedagogy, has given priority to the processes of human formation 

and critical awareness and has resulted in the production of the "Dialogues on 

Reading and Humanities: Practical Possibilities" format developed in an e-book 

format. It is understood that the research developed is relevant to teaching in the 

humanities, because it proposes, through continuous teacher training, a differentiated 

look at the reading practices developed in the classroom, directing the teaching of 

reading to a discursive and constitutive perspective of the subjects, with the intention 

of promoting the formation of critical readers who intervene in their reality in a 

conscious and human way. The theoretical reference of the research was based 

mainly on a dialogue with Saviani, Geraldi, Franchi, Severino, Nóvoa, among others, 

being the investigation conducted through dialogical meetings and sustained by a 

dialectical movement between theory and practice. Based on this research, it is 

concluded that, even starting from traditional activities that historically permeate the 

teaching of reading, it was noticed an advance in pedagogical mediation toward more 

dialogic and reflexive methodologies. 

 

Keywords: Reading and Writing.  Epilingualism. Humanity. Teacher training. 
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1 INICIANDO A TECITURA 

 

Ao revisitar minha história, encontrei o fio da meada de minha vida profissional já no 

início da vida acadêmica. A escola sempre ocupou um lugar de destaque em minha1 

trajetória. As vivências experienciadas ali, boas ou más, influenciaram a constituição 

de meu ser e meu modo me mover no mundo, contudo sinto que de alguma forma 

as experiências negativas se sobrepõem às positivas, pois não carrego boas 

memórias da vida estudantil, e quando a revisito, muitas vezes, tenho a sensação de 

desconforto, o que me alertou para a importância desse lugar. 

 

Talvez seja por isso que, quando tive a oportunidade de escolher se cursava o 

científico ou o magistério, optei pelo científico, pois queria me manter distante das 

recordações desagradáveis. Assim cursei o científico, passei no vestibular para 

Comunicação Social e, apesar de não ter me identificado com o curso, o conclui em 

1995. Mas, ao ir para o mercado de trabalho fui enredada pela escola.  

 

Fui trabalhar como secretária escolar, atuando diretamente com uma pedagoga que 

demonstrava uma lúcida consciência política, chamando a minha atenção para a 

importância de uma formação do docente que alcançasse as necessidades reais dos 

alunos (visto que o fracasso escolar era evidente) e dos professores (visto que estes 

chegavam à escola com conhecimentos aquém dos necessários para seu fazer). 

Somando-se a isso, percebi a continuidade de práticas didáticas mecanicistas e sem 

significação social, àquelas mesmas que me causavam desconfortos em meu tempo 

de escola. Assim, inquietei-me ao constatar que ensino da língua materna se 

manteve com o mesmo caráter classificatório e memorizante de quando eu 

estudava. E, apesar de não haver mais cartilhas, os livros didáticos continuavam a 

dizer: ―O BOI BABA‖.  Nesse momento constatei que os professores2 reproduziam 

os mesmos procedimentos didáticos que haviam aprendido não só em suas 

formações profissionais, mas também em sua formação enquanto estudante da 

língua materna; ou seja, reproduziam as relações sociais vigentes, por meio de 

                                            
1 

 Essa etapa do texto será redigida em 1ª pessoa do singular uma vez que falo de minhas 
vivências. Nas demais etapas o texto será relatado na 1ª pessoa do plural dialogando com as vozes 
dos autores que constituem o meu discurso.  
2
  Não se trata de culpabilizar os professores pela reprodução de práticas pedagógicas e das 

relações sociais, mas de evidenciar o quanto estamos sujeitos a nos tornar mais uma peça na 
engrenagem do modo de produção capitalista. 
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práticas educativas fragmentadas e descontextualizadas, muitos, contudo, sem ter 

essa clareza.  Sendo assim, entendi que seria necessário promover um despertar de 

consciências para que os professores do ―primário‖ pudessem analisar e criticar 

suas práticas pedagógicas, colocando-se enquanto sujeitos capazes de produzir 

conhecimentos e de intervir no processo histórico e, portanto, capazes de 

transformar a realidade em que atuam, não só por meio do ensino da linguagem 

como também dos demais conhecimentos veiculados e produzidos pela escola. 

 

Essa constatação, como um laço, enredou-me ao cotidiano da escola e, a partir do 

que parecia um emaranhado de fios que aparentemente não se conectavam, 

busquei refletir sobre os motivos que levavam a perpetuação de tais práticas para 

então fazer diferente. Assim, em 2000 ingressei novamente na universidade, desta 

vez cursando Pedagogia. Em 2006 efetivei-me como professora de anos iniciais no 

município de Vila Velha, em uma localidade muito carente da presença do Estado, e 

comecei a lecionar em uma turma de 1ª série com 16 alunos em distorção idade-

série e, extremamente, indisciplinada. No início, a diretora destacou uma professora 

excedente para me acompanhar e dar ―segurança‖ na regência, já que eu era 

inexperiente. Passei três dias com a docente retirando freneticamente folhas 

mimeografadas de um arquivo e entregando-as aos alunos para fazerem atividades. 

Sem explicação, sem mediação e sem reflexão. Solicitei à diretora que remanejasse 

a professora para outra sala, mas outras docentes se dispuseram a ajudar-me, 

emprestaram-me coleções e mais coleções pedagógicas de alfabetização, 

compartilharam comigo suas atividades mimeografadas e até suas cartilhas com 

nova roupagem. Comecei a usá-las, mas sem efeito.  

 

Ia embora todos os dias decidida a não voltar mais para aquele lugar, porém sempre 

voltava com uma nova ideia tecida durante a madrugada tentando motivar a mim e 

aos alunos. Informaram-me que aquela turma tinha sido formada por alunos ―fracos‖ 

das outras turmas.  Entendi então que aquelas crianças já haviam passado por 

todos aqueles recursos didáticos e profissionais sem terem se apropriado da leitura 

e da escrita. Pus-me a refletir sobre o meu fazer e a reprodução de tudo aquilo que 

me propus a não fazer quando me rendi à educação. Refleti sobre as condições 

objetivas de ensino que tinha naquele espaço e, em como aquelas crianças estavam 

tendo seus diretos educacionais mais básicos aviltados pela cultura da reprovação e 
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da culpabilização do aluno pela não apropriação da leitura e da escrita, fatores 

essenciais no processo de humanização do homem (FREIRE, 1987). Entendi que 

havia um problema de ensinagem3, que não ocorria intencionalmente, mas por 

desconhecimento do papel político do professor como agente de transformação 

social e, devido às fragilidades na formação inicial. Passei então a trabalhar a partir 

da história dos alunos e do bairro onde moravam, levando-os a perceber importância 

da aquisição de conhecimentos que pudessem mudar a realidade social em que 

viviam.  

 

Propus passeios pelo bairro para que observassem as fragilidades e potencialidades 

do espaço, dialogávamos, líamos livros sobre cidadania e produzíamos textos sobre 

o que tínhamos no bairro e o que queríamos. Construímos a maquete do bairro que 

queríamos a partir da mediação e da percepção deles do que faltava no lugar, e por 

fim, escrevemos coletivamente uma carta aberta ao prefeito solicitando os serviços 

básicos que faltavam na comunidade. A partir desenvolvimentos de atividades como 

as citadas a indisciplina diminuiu, o interesse dos alunos aumentou e as demais 

professoras interessaram-se pelo movimento diferente que estava acontecendo na 

1ª série E. O resultado foi a aprendizagem da leitura e da escrita com significado 

para aquelas crianças. Algo que elas ainda não tinham experienciado. Essa 

experiência levou-me ao desejo de trabalhar com formação de professores. 

 

Em 2010 efetivei-me como pedagoga da rede estadual de ensino, atuando com anos 

iniciais do Ensino Fundamental onde pude validar junto às docentes a proposta de 

pensar o ensino da língua como um processo vivo que parte dos enunciados 

concretos dos sujeitos falantes por meios dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 

1997), trazendo a vida real para dentro da escola. A partir dessa premissa 

desenvolvi estudos de acordo com as necessidades apresentadas pelo grupo de 

docentes, além de planejamentos ancorados na prática social dos alunos. Esse 

trabalho levou-me a querer alcançar um grupo maior de professores. Assim, em 

fevereiro de 2014 passei a atuar como orientadora de estudos do Pacto Nacional 

                                            
3 

 Este termo, ―emprestado‖ da psicopedagogia, será usado nesse trabalho como uma 
realidade que se opõe a aprendizagem, ou seja, no sentido de que, se há problemas de 
aprendizagem, há também problemas relativos ao ensino. 
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pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)4, ampliando minha ação na área de 

formação de professores com o foco no ensino da língua materna. Em maio desse 

mesmo ano comecei a trabalhar como técnica pedagógica da Secretaria de 

Educação quando pude acompanhar os desdobramentos da formação nas escolas 

da rede em que atuo.  

 

Em 2016 tornei-me Coordenadora Regional do PNAIC trabalhando na gestão do 

processo formativo. Essa experiência ampliou minha visão acerca do processo de 

formação continuada e aumentou ainda mais o meu desejo de pesquisar as práticas 

docentes desenvolvidas nas escolas nos anos iniciais do ensino fundamental, uma 

vez que, de acordo com Ministério da Educação, o investimento feito na formação do 

PNAIC de 2013 a 2016, não reverberou na melhoria da aprendizagem na maioria 

das escolas acompanhadas, conforme dados da Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA)5.  

 

A inquietação aumentou quando observei em 2016, a partir das devolutivas de 

atividades das professoras alfabetizadoras, cursistas do PNAIC, as mesmas práticas 

e proposições de atividades vivenciadas por mim nas décadas de 1970 e 1980, 

ficando evidente a necessidade urgente de formações continuadas que de fato 

alcançassem as salas de aula a fim de que ocorressem mudanças nas práticas 

educativas relacionadas ao ensino da língua materna. 

 

Dessa forma, por mais que o meu reencontro com a escola em busca de práticas 

educativas diferentes tenha sido uma opção consciente, sinto os mesmos 

desconfortos já sofridos em minha vida estudantil, mas agora entendo ser 

necessário um processo de luta contra esse sistema hegemônico que reproduz 

                                            
4 

 Programa do Ministério da Educação desenvolvido entre 2013 a 2018 que visava a 
alfabetização de todas as crianças até os 08 anos de idade, promovendo ações de formação 
continuada para professores do ciclo de alfabetização, ou seja, do 1º ao 3º ano do Ensino 
Fundamental. 

5 
 Trata-se de uma avaliação de larga escala do MEC realizada de 2 em 2 anos para 

acompanhar a aprendizagem do ciclo de alfabetização avaliando o nível de aprendizagem da escrita, 
leitura e matemática dos alunos do 3º ano do EF. A última edição da ANA foi realizada em 2016, 
quando a avaliação oficial constatou que não houve evolução na aprendizagem dos alunos atendidos 
por professores que participaram da formação do PNAIC de 2013 a 2016. Contudo esta pesquisa 
discorda dessa avaliação tornando evidente o impacto dessa política pública nas análises deste 
trabalho. 
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historicamente o fazer do professor que se emaranha nesse novelo de políticas 

educacionais, sem conseguir fazer suas próprias tecituras. Só que agora não estou 

só como em meu tempo de escola, pois hoje entendo que a história que me 

constituiu, também é constituída por mim e ela me mostra que a luta é coletiva e que 

está para além dos muros da escola.  

 

Essas reflexões nos conduzem à crença de que o ensino instrumental e mecanicista 

tem sido um dos entraves à aprendizagem da língua materna, uma vez que, 

entendemos que muitos professores, conforme nos adverte Bechara (1991, p. 59), 

 
[...] não conseguem fazer a distinção entre o ensino da língua materna e o 
ensino das segundas línguas ou línguas estrangeiras. Daí advém um grave 
erro que se está incutindo na aula de português: tratar a língua materna (e 
ensiná-la) como se fosse uma língua estrangeira. 

 

Ou seja, temos trabalhado o ensino da Língua Portuguesa sem considerar que 

nosso aluno já possui conhecimentos de sua vivência enquanto sujeito falante da 

língua, e ao apresentarmos atividades instrumentais, sem considerar a língua em 

funcionamento o ensino na escola acaba não fazendo muito sentido para a vida 

prática do aluno. Desta forma, o ensino precisa considerar a língua em seus usos 

sociais. Contudo, segundo o autor, temos persistido neste ―erro‖ e este tem se 

refletido na aprendizagem dos estudantes e, consequentemente, no desempenho 

das escolas. Visto que, por exemplo, ao analisarmos os indicadores das avaliações 

externas (Prova Brasil) 5º anos do Ensino Fundamental (EF) das escolas públicas do 

Espírito Santo, percebemos um alto índice de alunos que ainda não se apropriaram 

de conhecimentos básicos de leitura e interpretação de texto. Segundo o QEDU6, 

44% dos alunos do 5º ano do EF que realizaram a Prova Brasil, não apresentaram 

aprendizagem adequada em leitura e interpretação de texto na edição de 2015 da 

avaliação. E, se analisarmos o 9º ano do EF a situação ganha contornos ainda mais 

dramáticos, pois esse índice se eleva para 68% dos alunos que realizaram a 

avaliação, contudo manteremos nossas análises nos limites dos anos iniciais do EF. 

Constatamos assim que os resultados relativos aos cinco primeiros anos do EF com 

relação ao ensino da leitura não são favoráveis, coadunando com as vivências 

experienciadas em nosso percurso profissional.  

                                            
6 

 Site especializado em análise de resultados educacionais. APRENDIZADO dos alunos: 
Espírito Santo. São Paulo: Fundação Leman. Disponível em:<https://www.qedu.org.br/estado/108-
espirito-santo/aprendizado>. Acesso em: 04 jan. 2019. 

https://www.qedu.org.br/estado/108-espirito-santo/aprendizado
https://www.qedu.org.br/estado/108-espirito-santo/aprendizado
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Nossas análises nos levaram a procurar compreender as correlações existentes 

entre os maus resultados internos e externos obtidos em leitura e interpretação de 

textos nos anos iniciais e as práticas leitoras desenvolvidas nas escolas, 

considerando também seu contexto de produção, uma vez que sabemos que as 

condições objetivas de ensino interferem na produção de práticas pedagógicas.  

 

E, como já evidenciamos, uma abordagem instrumental da língua materna permeia 

historicamente as práticas docentes. Entendemos que o sistema de ensino precisa 

passar por um processo de reformulação para que a apropriação da língua 

portuguesa possa fazer sentido no âmbito escolar e social, já que ele acontece 

desassociado da prática social7, não considerando os alunos como interlocutores no 

processo de atribuição de sentidos na produção de práticas de leitura, incorporando 

uma perspectiva fragmentária e desumanizadora dos sujeitos, que são vistos como 

meros receptores de mensagens. Assim, trabalhamos com a hipótese de que há 

cristalizações teóricas no ensino da leitura que inviabilizam propostas de práticas 

leitoras mais dialógicas e interativas, prejudicando a formação humana do aluno dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental (EF). 

 

Dessa forma, algumas questões relativas ao ensino da leitura emergem de nossas 

inquietudes: qual o objetivo de se ensinar língua portuguesa para falantes de língua 

portuguesa, na escola? Por que em nossas escolas a leitura tem sido ensinada 

destituída de sentidos? E, de que forma a escola, por meio da leitura, pode contribuir 

para a formação humana8 dos sujeitos falantes da língua portuguesa? 

 

Assim, a partir desses questionamentos o problema central que se coloca em nossa 

pesquisa é, como propor mudanças qualitativas nas práticas de leitura dos docentes 

                                            
7 

 Neste trabalho, prática social é entendida como a colocação em prática do saber acumulado 
pelo ser humano através de sua história de forma consciente e significativa no contexto sócio 
histórico dos sujeitos. 

8 
 Formação humana é compreendida aqui como o processo de formação cultural do sujeito, 

abarcando todas as dimensões do ser, dentro de uma perspectiva antropológica, não se limitando à 
formação de cidadão ou de profissional para o mercado de trabalho. O conceito de formação humana 
adotado baseia-se em Severino (2006). 
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de anos iniciais do EF a fim de que suas ações contribuam para a formação humana 

e integral9 dos educandos?  

 

Com a perspectiva de buscar respostas para esse questionamento, apontamos para 

objetivo geral da nossa pesquisa: problematizar práticas leitoras aparentemente 

cristalizadas nos anos iniciais do EF, a fim de promover ensino da leitura que 

contribua com a formação humana dos educandos por meio de situações concretas 

de interação e de produção de sentidos. 

 

Esse objetivo geral implica conduzir a investigação visando a alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

 

- conhecer as práticas de ensino de leitura nos anos iniciais do EF; 

 

- refletir sobre práticas de leitura que produzam sentidos em situações concretas de 

interação humana; 

 

- adotar uma abordagem epilinguística para mediar o processo de ensino de leitura 

na perspectiva enunciativa; 

 

- planejar e executar uma formação continuada para professores sobre práticas 

leitoras dialógicas; 

 

- Desenvolver caderno formativo em forma de e-book com os conteúdos da 

formação, como produto educacional. 

 

Ancorando-nos nesses objetivos, defendemos com nossa pesquisa o ensino 

produtivo da linguagem e consequentemente a formação leitora dos estudantes, na 

expectativa de que eles manipulem a linguagem de forma criativa. Pois, como 

                                            

9
  Formação integral é compreendida nesse trabalho como o trabalho escolar que amplia as 

relações humanas, promovendo o desenvolvimento do aluno em todas as dimensões de seu ser – 
intelectual, física, afetiva, social e cultural. Isto é, indo além do aspecto cognitivo e do espaço escolar. 
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destaca Franchi (2006, p. 50), ―[...] a criatividade se manifesta quando o falante 

ultrapassa os limites do ―codificado‖ e manipula o próprio material da linguagem, 

investindo-o de significação própria‖. 

 

Adotamos a concepção da linguagem como processo de interação, na qual o sujeito, 

ao usar a língua, realiza ações, age e atua sobre o seu interlocutor numa dada 

situação enunciativa, constituindo-se por meio da linguagem ao considerar seu 

contexto sócio histórico e seu repertório vocabular nos mais variados contextos 

sociais. 

 

Dentro dessa perspectiva, esse trabalho pesquisou o ensino de leitura guiando-se 

pela abordagem sócio histórica, entendendo a educação como o processo de 

humanização do homem, sendo a linguagem (oral ou escrita) o elemento 

constituidor das apropriações histórico culturais das objetivações humanas, e, 

portanto, elemento de humanização do homem. Compreendemos, dessa forma, a 

linguagem como uma prática social constituidora do sujeito e do conhecimento, e, 

como toda prática social, influenciada por fatores sociais, econômicos, políticos e 

culturais. 

 

A partir dessa premissa esta pesquisa guiou-se pelos pressupostos teóricos de 

Saviani (1999, 2004, 2011ª e 2011b, 2013) e Saviani e Duarte (2010 e 2012), 

procurando promover reflexões com Geraldi (2006, 2009, 2010, 2013 e 2015), 

Travaglia (2005), Koch (2005) e Franchi (2006 e 2011) para tratarmos das questões 

da linguagem; Candido (1972 e 2011), Severino (2006) e Della Fonte (2014) para 

tratarmos das questões relacionadas à formação humana e Nóvoa (2002, 2007 e 

2009) para refletirmos sobre formação de professores. A partir desses autores 

apresentamos possibilidades práticas de desenvolvimento de trabalho com a leitura 

sob uma perspectiva enunciativa e emancipadora da linguagem. 

 

Para iniciarmos a conversa sobre leitura hoje precisamos nos questionar, o que é 

leitura? Quais as representações se têm sobre leitura atualmente? O que o ato de 

ler representa em nossa maneira de ser e estar neste mundo conectado 

virtualmente? E poderíamos continuar colocando mais e mais questionamentos, mas 

sabemos que estes poderiam ter várias respostas dependendo das concepções dos 
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respondentes. A pesquisa Retratos da leitura no Brasil, em sua 4ª edição, traz 

algumas respostas sobre o comportamento leitor do brasileiro, na verdade, segundo 

Failla (2016), mais inquietações do que propriamente respostas, em virtude das 

múltiplas leituras que podemos fazer dos dados, todavia, ela traça um perfil leitor da 

população brasileira trazendo em seu bojo a concepção de leitura com a qual esta 

pesquisa dialoga, pois a tese preconizada pelo documento é a de que 

 

[...] a leitura é libertadora e promove o protagonismo no acesso ao 
conhecimento e à cultura. A leitura transforma, informa, emociona e 
humaniza. Traduz e nos aproxima do que é humano em diferentes tempos, 
lugares, sentidos, culturas e sentimentos. É a principal ferramenta para a 
aprendizagem e para a educação de qualidade, e condição essencial para o 
desenvolvimento social de uma nação (FAILLA, 2016, p. 21).   

 

E dentro dessa premissa que, a retratos da leitura 2016, levantou os sentidos da 

leitura para a população brasileira, mostrando a importância que os participantes da 

pesquisa dão para o ato de ler. Selecionamos as seguintes respostas: 49% dos 

entrevistados concebem a leitura como forma de crescimento profissional; 23% 

entendem que a leitura é uma forma de melhorar de vida e 13% dos entrevistados 

identificaram a leitura como uma atividade prazerosa; lembrando que essa visão 

―positiva‖ diante da importância da leitura aumentou em relação à última edição da 

pesquisa, em 2012. A autora ressalta ainda que ―Os menos escolarizados e com pior 

situação socioeconômica são os que mais respondem que a leitura pode fazer uma 

pessoa vencer na vida‖ (FAILLA, 2016, p. 24). O que essa afirmação tem a ver com 

as políticas públicas educacionais? E com a escola? E conosco, professores? 

 

Acreditamos que essa afirmação relaciona-se às políticas públicas quando mostra 

que, apesar de, segundo o poder público, o acesso à escola ter sido universalizado, 

ainda temos o desafio da permanência na escola da população de baixo poder 

econômico e ainda o desafio da aprendizagem efetiva dos conhecimentos 

relacionados à leitura. E nos diz ainda mais, mostra a concepção de leitura que a 

escola desenvolveu ao longo da história, a leitura que instrumentaliza para o 

trabalho, fazendo o aluno ―vencer na vida‖. O que não deixa de ser um dos objetivos, 

contudo queremos que o ato de ler seja só isso?  
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Mas, se ler é só isso, nem isso temos conseguido alcançar, como já observamos, os 

resultados das avaliações externas, que trazem essa concepção instrumental da 

língua, não nos tem sido favoráveis, assim nos propusemos a apresentar 

alternativas ao ensino da leitura a fim que as escolas possam de fato formar o 

sujeito que consiga se inserir no mercado de trabalho, como desejam os 

participantes da pesquisa, mas, mais do que isso, que saiba se mover de forma 

autônoma, crítica e mais humana na sociedade. 

 

Para tanto focamos nas práticas docentes de ensino da leitura em sala de aula, mas 

de maneira nenhuma perdemos de vista as condições objetivas de trabalho do 

docente de anos iniciais que muito nos fala sobre sua prática e condições de 

desenvolvimento de seu planejamento.  

 

Dessa forma, apresentamos no segundo capítulo a revisão de literatura, em seguida 

apresentaremos o percurso histórico do ensino da leitura no Espírito Santo e nossos 

pressupostos teóricos com relação à leitura e linguagem. No quarto dialogaremos 

sobre formação de professores, no quinto elencamos os pressupostos teóricos que 

embasaram e sustentaram as proposições feitas no ensino da leitura na perspectiva 

epilinguística. No sexto capítulo descrevemos o percurso metodológico pelo qual 

esse trabalho caminhou, no sétimo, apresentamos os dados produzidos por esta 

pesquisa, e, por fim, no oitavo, tecemos nossas considerações finais. 
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2 TEIAS POSSÍVEIS: CONHECIMENTOS PRODUZIDOS 

 

Alguém pode estar se perguntando o porquê de se propor uma pesquisa sobre um 

tema já tão abordado e pesquisado. Obviamente que uma contextualização 

histórica, como veremos a seguir, já daria conta de responder essa pergunta, porém, 

como Barthes (1987) já nos antecipou na epígrafe deste trabalho, o texto se faz por 

meio de um entrelaçamento perpétuo e Geraldi (2011, p.14), confirmando essa 

premissa, nos diz que, 

 

O tratamento de um tema é inesgotável. Os limites são impostos pelo 
projeto de dizer, e aquele que diz sabe que não dominará por completo os 
sentidos de seu dizer. Mas essa condenação dos sentidos múltiplos é 
também o lugar da riqueza da experiência humana: afasta a uniformidade, a 
conformidade e o conformismo. 

 

Portanto, não se trata de algo novo, mas da articulação de questões já conhecidas a 

fim de fazer emergir tomadas ou novas tomadas de posição a respeito dessas 

questões. Assim, sendo a leitura uma atividade de fundamental importância para a 

apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade e, percebendo a 

exploração aquém do potencial que ela tem para a formação acadêmica e humana 

de nossas crianças, atrevemo-nos a mais uma vez colocar em pauta 

problematizações a respeito do ensino da leitura. 

 

Nesse sentido, nossa pesquisa dialogou com outras vozes que trataram sobre as 

práticas de leitura que propusessem ir além da aquisição do código, isto é, que 

intencionassem a formação integral dos sujeitos.  

 

Assim, orientados pelos descritores ―Formação de Professores‖, ―Leitura‖, e 

―Formação Humana‖ pesquisamos em bancos de teses e dissertações trabalhos 

com os quais pudéssemos dialogar procurando relações com nosso objeto de 

pesquisa, fazendo um recorte temporal de cinco anos. No banco de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em maio de 2017, a partir do descritor ―Formação de Professores‖ 

encontramos muitas pesquisas, porém essas, em sua maioria, são relacionadas à 

formação de professores de anos finais do EF e Ensino Médio. Com relação à 

―Formação de Professores e Anos Iniciais‖ encontramos 129 pesquisas. Já na busca 
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do descritor, ―Práticas de Leitura‖, encontramos 799 dissertações e teses; refinando 

a busca com o descritor ―Leitura e Anos Iniciais‖, encontramos 299 trabalhos que 

tratam sobre o tema. E, por fim, na pesquisa com o descritor ―Formação Humana‖, 

encontramos 2040 trabalhos entre dissertações e teses, dentre esses, encontramos 

06 trabalhos relacionados à educação e apenas 1 trabalho relacionado à leitura. 

 

Já no banco de teses e dissertações da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) encontramos 10 

trabalhos sobre ―Leitura e Anos Iniciais‖, 3 sobre ―Formação Humana‖ e nenhum 

sobre ―Formação de Professores e Anos Iniciais‖. Também não foram encontrados 

trabalhos referentes aos descritores apontados no Programa de Pós-Graduação em 

Letras da UFES. Já no programa de Mestrado Profissional em Letras 

(PROFLETRAS) do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) encontramos 02 

dissertações sobre ―Leitura‖ e nenhuma sobre ―Formação de Professores e Anos 

Iniciais‖ e ―Formação Humana‖. Entendendo ser importante estabelecer o diálogo 

sobre formação humana e leitura e, em virtude dos raros trabalhos apresentando a 

temática, ampliamos o recorte temporal neste descritor para que tivéssemos com 

quem dialogar. 

 

Feito esse levantamento, promovemos o alinhavo dos descritores, analisando três 

pesquisas em cada um deles, tendo sido selecionadas por dialogarem com nosso 

tema, aproximando-se ou não dele, conforme segue abaixo: 

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E ANOS INICIAIS 

 

Para o descritor ―formação de professores e anos iniciais‖, analisamos as pesquisas 

de Magalhães (2005), Rocha (2016) e Martins (2012) conforme apresentado no 

quadro 1: 
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Quadro 1- Descritor Formação de Professores e Anos Iniciais 

 

DESCRITOR 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 

ANO 

 

INSTITUIÇÃO 

 

TIPO 

 

 
Formação de 
Professores e 
Anos Iniciais 

Representações 
sociais da leitura: 
Práticas discursivas 
do professor em 
formação 

 
Luciane 
Manera 
Magalhães 

 
2005 

 
Universidade 
Estadual de 
Campinas 

 
Tese 

 
A formação do 
professor 
alfabetizador leitor 
e seus 
desdobramentos na 
sala de aula 

 
Raquel da 
Silva Rocha 

 
2016 

 
Pontifícia 
Universidade 
Católica de São 
Paulo 

 
Dissertação 

Leitura literária e 
formação de 
professores: um 
estudo sobre 
parceria entre 
universidade e 
escola básica 

 
Eliane Dias 
Martins 

 
2012 

 
Universidade 
Federal do 
Espírito Santo 

 
Dissertação 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A tese de Magalhães (2005), cujo título é ―Representações sociais da leitura: 

práticas discursivas do professor em formação‖, teve como objetivo identificar as 

possíveis contribuições da disciplina ―Prática de Leitura e Escrita na Escola Básica‖ 

do Curso de Especialização em Alfabetização e Linguagem, enquanto espaço 

privilegiado de reflexão acerca dos processos de ensino e de aprendizagem da 

leitura. Este estudo nos interessou na medida em que traz as apropriações de duas 

professoras que, depois do processo de especialização, utilizaram os 

conhecimentos sobre leitura em seus contextos escolares. Uma na alfabetização e 

outra nos anos finais do EF. A autora relata que ambas se apropriaram do conteúdo 

da formação, porém este apresentou significações diferentes, o que ela acredita 

estarem relacionadas aos objetivos diferentes de cada uma na busca de um curso 

de pós-graduação. Magalhães (2005) relata que a professora alfabetizadora, que 

tinha por objetivo ensinar seus alunos a ler, além de se apropriar do conteúdo da 

formação, ressignificou-o ao trabalhar com seu público, demonstrando produção de 

conhecimento, uma vez que o contexto discursivo em que ela se apropriou do 

conhecimento era totalmente diferente do contexto discursivo em que ela transpôs o 

conhecimento mediado. Já a professora de anos finais, como objetivava apropriar-se 

de conhecimentos teóricos, reproduziu o conteúdo adquirido em sala de aula para 
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seus alunos, sem fazer a transposição didática e sem considerar seu público alvo. A 

autora conclui que, apesar de as representações sobre leitura terem sido 

apropriadas de forma diferente, a pesquisa trouxe contribuições sobre as influências 

do discurso dos formadores docentes, sinalizando a importância de a formação 

continuada priorizar o atendimento das reais necessidades da prática docente 

cotidiana. Conclusão com a qual concordamos, mas também apontamos a 

importância da formação inicial se colocar mais próxima do contexto da educação 

básica a fim de que também possa alcançar tais necessidades. 

 

Chamou-nos também a atenção a dissertação de Rocha (2016) intitulada ―A 

formação do professor alfabetizador leitor e seus desdobramentos na sala de aula‖, 

objetivou investigar as práticas de leitura de docentes alfabetizadores e oferecer a 

eles uma proposta de formação. A autora dividiu sua pesquisa em três momentos: 

no primeiro fez o levantamento sobre o perfil do professor alfabetizador acerca de 

concepções de leitura; no segundo fez uma análise dos resultados das avaliações 

externas com relação às competências leitoras dos alunos do 5º ano e, por fim, no 

terceiro momento trouxe uma sugestão de formação buscando situar os professores 

sobre as fragilidades leitoras encontradas nos alunos, a partir da análise das 

avaliações, e propondo formar o professor leitor. Para Rocha (2016) é papel de os 

docentes alfabetizadores criarem no aluno o gosto pela leitura.  Concluiu na 

pesquisa que tais docentes não têm o perfil necessário para formar o aluno leitor, 

uma vez que ―não possuem uma cultura leitora‖. Essa pesquisa se distância da 

nossa, nela fica patente a culpabilização do docente pela não apropriação da leitura 

pelos alunos, não considerando a realidade objetiva de elaboração e produção de 

práticas de leitura, nem o processo histórico-cultural do sujeito professor e do aluno. 

Contudo, ela dialoga com nossa concepção de formação continuada por apresentar 

a escola como forma de subsidiar o professor com conteúdos ainda não 

consolidados, mas necessários ao seu fazer. Entendemos que a formação 

continuada e em serviço se apresenta como uma alternativa para o fomento de 

práticas pedagógicas. Todavia entendemos que o processo formativo na escola 

deve suplantar o conhecimento tácito ao trazer para essas formações 

conhecimentos científicos produzidos em favor da leitura, promovendo a superação 

de práticas pedagógicas mecânicas e alienantes.  
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E por fim destacamos Martins (2012) que, em sua dissertação sob o título ―Leitura 

literária e formação de professores: um estudo sobre parceria entre universidade e 

escola básica‖, analisa o trabalho com textos literários em uma escola de educação 

básica, pública da periferia do município de Vila Velha – ES, investigando as 

dimensões teóricas e práticas de projetos colaborativos que envolveram professores 

da escola, pesquisadores da universidade e estudantes em fase de conclusão da 

Licenciatura em Letras/Português. A pesquisa apontou diversas fragilidades no 

processo de formação inicial e continuada dos profissionais, sendo as principais a 

dicotomia teoria/prática e a fragmentação dos conteúdos o que leva o professor a 

perder a dimensão da totalidade do conhecimento proposto. O trabalho traz ainda a 

percepção do uso não adequado de práticas leitoras e de livros literários na escola 

promovendo a perda do desejo pela arte literária e da leitura por fruição. Para 

superar essa situação a autora propõe um trabalho colaborativo entre universidade e 

escola básica a fim de promover a aproximação entre a academia e as escolas na 

expectativa de desenvolver práticas leitoras que realmente venham atender ao 

objetivo de formar o leitor que se relacione com a leitura e com livros literários sem 

imposições, sem pretextos para exercícios gramaticais, sem fragmentações, etc. 

 

Esta pesquisa, apesar de estar relacionadas aos anos finais do EF, mostra-nos a 

necessidade de aproximação entre academia e educação básica, onde de fato 

acontece o desenvolvimento das práticas docentes, procurando superar a dicotomia 

teoria/prática típica da formação inicial. O diálogo de nossa pesquisa com esse 

trabalho está exatamente na proposição de aproximar academia e escola, unindo 

teoria e prática com uma proposta dialógica na busca da formação adequada dos 

professores de anos iniciais, para que esses possam, a partir da reflexão por meio 

dos aportes teórico-metodológicos apontados em nossa proposta de formação, 

romper com ensino da leitura como mera decodificação, sem significação e somente 

como pretexto para atividades de gramática. 

 

2.2 LEITURA E ANOS INICIAIS 

 

Para dialogarmos com o descritor ―leitura e anos iniciais‖ alinhavamos em nossa 

tecitura as pesquisas de Paixão (2014), Langoni (2016) e Nascimento (2016) 

conforme apresentado no quadro 2: 
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Quadro 2: Descritor Leitura e Anos Iniciais 

 
DESCRITOR 

 

 
TÍTULO 

 
AUTOR 

 
ANO 

 
INSTITUIÇÃO 

 
TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Leitura e Anos 
Iniciais 

 
Práticas docentes 
de leitura e escrita 
no 4º e 5º anos do 
Ensino 
Fundamental em 
escolas públicas no 
município de Vitória 
(ES) 
 

 
Laura  
Bassani 
Paixão 

 
2014 

 
Universidade 
Federal do 
Espírito Santo 

 
Dissertação 

 
Histórias em 
quadrinhos do 
universo 
Macanudo: um 
caminho para a 
formação de 
leitores críticos  
 
 

 
Ana Carolina 
Langoni 
 

 
2016 

 
Instituto Federal 
do Espírito Santo 
 
 

 
Dissertação 

 
O ensino da leitura 
literária nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental: 
dimensões relativas 
à gestão e à 
estrutura escolar 
 

 
 
Iracema 
Santos do 
Nascimento 

 
2016 

 
Faculdade de 
Educação de São 
Paulo 

 
Tese 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Paixão (2014), em sua dissertação intitulada ―Práticas docentes de leitura e escrita 

no quarto e quinto anos do Ensino Fundamental em escolas públicas no município 

de Vitória (ES)‖, objetiva pesquisar práticas docentes de leitura e escrita que 

promovam a efetiva apropriação da sistematização da língua materna por meio da 

escola.  

 

Paixão (2014) pauta-se por importantes questões que permeiam o processo de 

aprendizagem da língua materna procurando analisar a quem interessa as formas 

existentes de ensinar a língua portuguesa e quem são os mais prejudicados com um 

ensino instrumental. Orientando-se pela concepção bakhtiniana de linguagem e 

freireana de educação, essa autora, apesar de trazer um estudo de caso de duas 

escolas pesquisadas, que em nossa opinião limita o universo pesquisado, observou 
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a necessidade de viabilizar  políticas públicas de formação de professores para que 

o ensino da leitura e de escrita no 4º e 5º anos sejam de fato promotoras de 

concepções dialógicas de linguagem, entendendo esta para além das normas e 

formas, ―mas na significação que essa forma adquire no contexto, na interação com 

outros sujeitos‖ (PAIXÃO, 2014). Essa pesquisa dialoga com nossa proposta porque 

coaduna com a percepção de que a língua materna ainda é ensinada com uma 

perspectiva instrumental, e sem significação, em detrimento dos usos da língua viva 

e cotidiana dos falantes da língua portuguesa. 

 

Trouxemos também um diálogo com Langoni (2016), a partir de sua dissertação 

intitulada ―Histórias em quadrinhos do universo Macanudo: um caminho para a 

formação de leitores críticos‖, que traz em seu bojo a preocupação com a formação 

do leitor crítico por meio do gênero textual história em quadrinhos, numa perspectiva 

bakhtiniana de linguagem e de mediação de Vigotski. Essa autora afirma a 

importância da mediação do professor na formação de leitores críticos e da 

necessidade de uma concepção de linguagem dialógica na constituição de leitores 

ativos e responsivos, concluindo que as práticas de leitura realizadas nas escolas 

ainda carecem de um trabalho que traga reflexão crítica sobre os textos/temas 

propostos nas aulas. Afirma ainda sobre a necessidade de formação do professor 

para que ele possa saber trabalhar os gêneros textuais propostos, entendendo que 

há várias possibilidades de leitura, considerando assim os saberes dos alunos ao 

mesmo tempo em que se forma sujeitos que possam intervir qualitativamente em 

sua prática social. A pesquisa de Langoni, apesar de se dirigir aos anos finais do EF, 

dialoga com nossa percepção de leitor crítico, entendendo que ele precisa ser 

formado pela escola a partir de estratégias metodológicas que privilegiem a 

mediação pedagógica na formação da consciência crítica do aluno por meio de uma 

concepção de linguagem constitutiva de sua identidade, revelando um sujeito 

situado historicamente. 

 

Por fim, promovemos o diálogo com a tese de doutoramento de Nascimento (2016), 

―O ensino da leitura literária nos anos iniciais do ensino fundamental: dimensões 

relativas à gestão e à estrutura escolar‖. Esse trabalho traz a importância da leitura 

literária para o ensino da leitura analisando para além das práticas leitoras das 

docentes pesquisadas, mas também as condições objetivas da materialização do 



29 

trabalho docente no ensino da leitura. Dentro da abordagem sociohistórica, a autora, 

assim como nós, entende a educação como o processo de humanização do homem, 

sendo a linguagem (oral ou escrita) o elemento constituidor das apropriações das 

objetivações humanas. Assim a linguagem é uma prática social constituidora do 

sujeito e do conhecimento. E como toda prática social é influenciada por fatores 

sociais, econômicos, políticos e culturais. É sob essa ótica que autora identifica 

cinco dimensões para o trabalho com leitura literária na escola, entendendo que 

para um trabalho efetivo e de qualidade de leitura as cinco dimensões devem estar 

articuladas, são elas: formação de professores; planejamento e gestão pedagógica; 

objetos de leitura e seus usos; avaliação e interlocução para a produção de sentidos. 

 

Ao final, Nascimento (2016) conclui que, no contexto pesquisado, uma escola de 

anos iniciais da rede estadual na periferia da zona sul de São Paulo, estas 

dimensões não estão articuladas, entendendo que apesar do ensino da leitura 

literária não ser de responsabilidade exclusiva do professor, este carece de 

formação, bem como de materiais adequados, o que mostra que a gestão e a 

estrutura escolar também têm deixado a desejar na questão da formação do leitor. 

Segundo a autora, ―É preciso trabalhar para construir uma estrutura e gestão escolar 

e do sistema educacional que realmente considere a leitura literária como algo a ser 

ensinado na escola [...]‖ (NASCIMENTO, 2016). Buscamos o diálogo com essa 

pesquisa uma vez que nosso trabalho se propõe olhar o ensino da leitura para além 

das práticas leitoras das docentes, mas procurando entender em que condições 

objetivas tais práticas são produzidas e quem é o sujeito que promove essas 

práticas. Sabemos que somos seres constituídos historicamente e que a realidade 

concreta conduz nosso fazer, muitas vezes sem termos consciência dela e das 

possibilidades de enfrentamento das condições que nos são impostas pelo sistema 

educacional.  

 

Essa constatação nos leva a procurar entender a relevância de um processo de 

formação continuada de professores que os instrumentalizem em seu fazer, mas 

que também lhe dê condições de se posicionar criticamente sobre as condições 

materiais e as políticas públicas educacionais que regem seu fazer. Entendemos 

que somente por meio desse posicionamento crítico reflexivo do docente que será 

possível proporcionar um ensino da leitura que vise a formação integral dos alunos, 
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procurando alcançar sua formação humana. 

 

2.3 FORMAÇÃO HUMANA E LEITURA 

 

Alinhavamos à nossa trama de diálogos com outras produções acadêmicas o 

trabalho da leitura como possibilidade de formação humana e  concluimos a tecitura 

desse capítulo, analisando os trabalhos de Isensee (2004), Silva (2013) e Soejima 

(2008) que tratam da formação humana, conforme dados do quadro 3: 

 

Quadro 3: Descritor Formação Humana e Leitura 
 

DESCRITOR 
 

TÍTULO 
 

AUTOR 
 

ANO 
 

INSTITUIÇÃO 
 

TIPO 
 

 
 
 
 
 
 
Formação 
Humana e 
Leitura 

 
A leitura na 
formação humana: 
um olhar discente 
 

 
Adriana 
Sestrem 
Isensee 

 
2004 

 
Universidade 
Regional de 
Blumenau 

 
Dissertação 

 
A literatura infantil e 
a formação 
humanística no 
cotidiano da sala de 
aula 
 

 
Viviane 
Sulpino da 
Silva 

 
2013 

 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba 

 
Dissertação 

 
Educação e 
formação humana: 
uma discussão 
sobre o conceito de 
autonomia discente 

 
Fátima Mitie 
Soejima 

 
2008 

 
Faculdade de 
Educação de São 
Paulo 

 
Dissertação 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A primeira pesquisadora Isensee (2004), em sua dissertação ―A leitura na formação 

humana: um olhar discente‖ teve como objetivo analisar e compreender o conteúdo 

dos discursos dos adolescentes, buscando perceber os indícios que revelam a 

relação da leitura literária com a formação humana. Analisando categorias como 

leitor, leitura literária, literatura e formação humana, a autora apoia-se em Marisa 

Lajolo, Regina Zilberman e Ezequiel Theodoro da Silva para tratar das questões 

sobre leitura e, sobre as questões de formação humana, dialoga com Edgar Morin. A 

pesquisadora utilizou 03 instrumentos de produção de dados, questionário com 

perguntas abertas, memorial, sendo este um texto individual com o aluno relatando 

seu percurso com relação à leitura literária e um momento de entrevista em grupo 
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com perguntas abertas. Ao analisar os dados produzidos Isensee (2004) buscou 

argumentos para compreender em que medida a leitura proposta pela disciplina de 

literatura impactou a vida cotidiana dos sujeitos da pesquisa. Constatou que a leitura 

literária feita pelo aluno participa de maneira ativa na formação humana, 

desempenhando um papel importante na sua tomada de posicionamento diante das 

questões do cotidiano. Segundo a pesquisadora ―[...] os adolescentes demonstraram 

uma atitude reflexiva madura antes, durante e depois de suas leituras literárias‖, 

concluindo que estes não decodificam simplesmente uma literatura para fazer uma 

prova, como a escola propõe, mas vão além, pois absorvem dos livros experiências, 

conhecimentos, divertimento, ensinamento etc., colocando em prática em seu dia-a-

dia. A pesquisa de Isensee (2004) vem ao encontro de nossa proposta, pois 

entendemos que a mediação qualificada no ensino da leitura pode reverberar numa 

multiplicidade de desenvolvimento de habilidades do educando que vão para além 

das letras, sílabas e palavras sem sentido, mas que podem levar o aluno a dominar 

seu contexto e se situar no mundo de forma consciente. 

 

Logo após promovemos uma análise da dissertação de Silva (2013) intitulada ―A 

literatura infantil e a formação humanística no cotidiano da sala de aula‖, que 

procurou evidenciar a função estética na literatura infantil para a formação 

humanística ao pesquisar alunos, professores e equipe pedagógica em uma turma 

de 1º ano do EF. A autora buscou trabalhar com livros literários que valorizassem a 

experiência estética, mas que também que abordassem temáticas da pluralidade 

cultural e étnica, promovendo a interação dialógica entre autor, leitor e texto 

mediada por discussões coletivas com a intenção de, por meio da literatura e de 

práticas de leituras discursivas, problematizar questões sobre respeito e preconceito. 

Após a análise dos dados a pesquisadora concluiu que o trabalho com as literaturas 

propostas evidenciaram a reformulação das expectativas das crianças à medida que 

houve a ampliação do horizonte de expectativas com relação às temáticas 

trabalhadas. Essa constatação foi feita por meio da produção de textos de opinião 

nos quais as crianças reformularam suas concepções acerca das temáticas 

evidenciando que, com a literatura sob uma mediação qualificada, os sujeitos são 

capazes de apreender lições que podem modificá-los e à sua coletividade por meio 

da atuação consciente.  
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Silva (2013) chama a atenção para a qualidade das leituras proporcionadas aos 

pequenos leitores destacando a necessidade de leituras polissêmicas a fim de 

proporcionar a constituição do sujeito crítico e politizado, capaz de ler nas 

entrelinhas, ampliando os sentidos e os modos de ler. Essa pesquisa se distancia 

um pouco da que estamos propondo com relação ao conceito de formação humana, 

ainda que as dimensões ética e estética estejam contempladas no conceito de 

formação humana a que estamos propondo. Contudo, ela se aproxima por demais 

da nossa crença de que o trabalho com leitura na perspectiva discursiva, sendo 

mediado adequadamente, pode levar ao desenvolvimento integral de nossos alunos, 

levando-os a experiências científicas, como o conhecimento da língua; experiências 

éticas, como o respeito à diversidade cultural; a experiências estéticas, como 

apreciação da arte (literatura entre outras), e a experiências políticas, como a 

percepção dos discursos que são veiculados na linguagem.  

 

E para arrematar nossa trama, conversamos com Soejima (2008) que, em sua 

dissertação ―Educação e formação humana: uma discussão sobre o conceito de 

autonomia discente‖, procura analisar a função da educação escolar na formação 

dos sujeitos, focando no conceito de autonomia por julgar esse importante para o 

processo de desenvolvimento do ser humano. A autora dialoga principalmente com 

Paulo Freire e Lev Semenovich Vigotski para analisar o papel da escola na 

construção da autonomia dos indivíduos que deve começar já na educação infantil, 

sendo este público os sujeitos de sua pesquisa.  Ela entende ainda, assim como 

nós, que a educação brasileira, no atual contexto tem priorizado o treinamento de 

pessoas forjando competências e habilidades para servir ao mercado de trabalho em 

detrimento da formação plena dos seres humanos. Desta forma, faz-se necessário 

lutar por um modelo de formação que vá a contrapelo dessa lógica neoliberal do 

mercado educacional e, para tanto, o trabalho escolar deve estar voltado para a 

formação de sujeitos livres, críticos e autônomos, uma vez que, o modelo vigente 

desumaniza e aliena ao reproduzir as relações sociais de produção, cortando pela 

raiz as possibilidades de enfrentamento das situações desfavoráveis nos contextos 

de atuação. Esta pesquisa dialoga bastante com nossa proposição de formação 

humana, uma vez que entendemos que a educação dá às pessoas maior clareza 

para ―ler o mundo‖, abrindo assim possibilidades de intervir politicamente nele. 
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Sendo assim, percebemos que o alinhavo dos descritores dos trabalhos com os 

quais dialogamos, nos leva ao entendimento sobre a necessidade de (re)pensarmos 

o ensino da leitura entendendo esta como instrumento de constituição de saberes 

que levem o homem a se posicionar no mundo não só de forma crítica e consciente, 

mas também com sentimento de alteridade, de contemplação e de fruição.  

Precisamos trazer para o chão da escola a leitura com os seus múltiplos sentidos e 

formas, promovendo uma reflexão crítica sobre a abordagem de ensino da língua 

portuguesa que se apoia na leitura como forma de desenvolver atividades 

gramaticais, não explorando suas potencialidades na formação humana dos sujeitos. 

Dentro do contexto pesquisado na revisão de literatura, vimos a necessidade de um 

processo de formação de professores que os levem a refletir sobre a linguagem sob 

o seu aspecto interacional e constitutiva do sujeito, para tanto acreditamos ser 

necessário apontar possibilidades de trabalho com a leitura a fim de que o professor 

se perceba incluído na dinamicidade da linguagem, levando-a para sala de aula em 

sua forma viva e enunciativa como acontece fora dos muros da escola. Isso 

possibilitará ao docente perceber no ensino da língua os múltiplos sentidos, as 

possibilidades de diálogos e a variedade de formas de produzir conhecimentos. 

 

Após a socialização do diálogo com os conhecimentos produzidos na área de nosso 

objeto de pesquisa, acreditamos ser necessário compreendermos o processo 

histórico que constituiu a forma como a leitura vem sendo trabalhada em nossas 

escolas. 
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3 DESENREDANDO O ENSINO DA LEITURA 

 

Entendemos que historicizar o processo de ensino da leitura seja importante para 

desatar os nós que persistem neste processo. Ter a clareza de como se constituiu o 

ensino da leitura revela-nos as ideologias que estão por trás das forças que levam 

ao modo de pensar as metodologias de leitura na escola. Não podemos ser 

ingênuos de achar que as práticas de leitura produzidas em nossas escolas 

acontecem de tal forma por pura opção do professor e que não são ideologicamente 

conduzidas. Assim, acreditamos que a história poderá nos desvelar o que há por 

trás das cristalizações teóricas no ensino da leitura.  

 

Procuramos nos guiar pela história das ideias pedagógicas no Brasil de Saviani 

(2013), bem como pela contribuição dos trabalhos do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (NEPALES) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), apoiando-nos em Schwartz (2006), 

Gomes (2008), Becalli e Pinheiro (2011) e Gontijo (2011). Essas pesquisadoras nos 

trazem importantes conhecimentos a partir da análise documental (leis, cadernos e 

cartilhas) sobre a forma como o ensino da leitura foi conduzido ao longo da história 

da educação no Espírito Santo. Promovemos também um diálogo com Coutinho 

(1993) procurando um olhar desde o período colonial da história do Estado, cujas 

informações sobre esse período, apuradas por nós, são poucas e mais retratam os 

acontecimentos da história do Brasil do que propriamente de situações ocorridas 

aqui, porém as consideramos importantes para refazermos os caminhos e os 

descaminhos do ensino da leitura no Espírito Santo.  

 

3.1 OS NÓS DA HISTÓRIA 

 

Guiamo-nos pela divisão tradicional dos períodos da história do Brasil, dessa forma, 

analisaremos os indícios das práticas de leituras desenvolvidas no período colonial;  

procuraremos entender como se deu o ensino da leitura no período imperial, e, por 

fim,  sem fazer as divisões históricas relativas à República, falaremos das tentativas 

de desmetodização do ensino das primeiras letras, procurando entender os 

caminhos da leitura nas tentativas de ruptura com os métodos usados 

historicamente no processo de apropriação da língua materna com a ascensão do 
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construtivismo. 

 

3.1.1 Período Colonial: um Nó que Não Ata Nem Desata  

 

A história da educação no Espírito Santo também começa com a chegada dos 

jesuítas, mas em terras capixabas o sistema educacional foi iniciado em 1551, com 

a fundação do Colégio Santiago, primeiro estabelecimento de ensino da Capitania. 

Este colégio foi fechado em 1556 e pouco depois foi reaberto como uma escola de 

ler, escrever e contar (COUTINHO, 1993). Assim como no Brasil, na Capitania do 

Espírito Santo a educação jesuítica tinha inicialmente o objetivo de ensinar a língua 

portuguesa aos indígenas a fim de aculturá-los por meio da catequese para facilitar 

exploração da terra pela coroa portuguesa, o que conseguiu com a elaboração de 

um plano de estudos, o Ratio Studiorium (SAVIANI, 2013, p. 44). Nesse contexto, as 

primeiras letras eram ensinadas nas escolas de ler e escrever, porém essas não 

tiveram as formas de organização contempladas no plano e funcionavam, na maioria 

das vezes, nas casas dos professores e nas aldeias em espaços precários. 

 

Não encontramos indícios dos métodos usados pelos jesuítas para o ensino da 

leitura no Espírito Santo.  Contudo, Pereira (2006, p. 53) adverte sobre a forma 

como as crianças indígenas e até os filhos dos colonos eram tratados nas escolas 

de primeiras letras. Segundo ela, em tal período não havia grande preocupação com 

a instrução formal, que era algo quase inexistente. Não existia preocupação das 

autoridades com a educação dessas crianças, que eram tidas como reservatório de 

mão de obra, sempre solicitada pelos jesuítas para trabalhos braçais fora das 

aldeias. De acordo com essa autora,  

 

[...] as possibilidades de letramento eram, certamente, truncadas pelas 
ausências de seu ambiente familiar. Partindo-se desse ponto, pode-se 
investigar outra forma de educação  que ocorreu dentro do aldeamentos, 
não a formal , mas a utilitária [...] a educação que a princípio previa 
letramento, vai se transformando num tipo de educação que objetivava 
resultados mais imediatos [...] Em virtude da necessidade de se prover o 
auto-sustento, os aldeamentos, pouco-a-pouco vão perdendo sua 
característica inicial que era separar para educar e cristianizar, e aos 
nativos é oferecido o aprendizado da sobrevivência, conforme as 
necessidades da colônia, em detrimento da alfabetização. Assim se começa 
a processar um tipo de civilidade onde os códigos gráficos não tinham a 
menor importância (PEREIRA, 2006, p. 54). 
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Esse relato refere-se à ―infância esquecida‖ durante o período inicial da colonização 

do Brasil e, mais especificamente, aos documentos encontrados no contexto da 

capitania de São Vicente, sendo também observado nas Minas Gerais, o que nos 

faz crer que tais procedimentos também aconteciam na capitania do Espírito Santo. 

Em 1759 os jesuítas são expulsos do Brasil devido a conflitos de interesses com a 

metrópole com isso esse modelo de educação entra em declínio, instituindo-se, 

então, o sistema de aulas régias, mantidas pela coroa. Inaugura-se uma nova fase 

na educação da colônia com as propostas da reforma educacional de Marquês de 

Pombal. Na nova visão educacional, impregnada pelas ideias iluministas, as 

orientações para as escolas de primeiras letras só vieram em 1772, ou seja, na 

segunda fase da reforma, mas não sem antes alertar que a instrução, mesmo a dos 

estudos menores, não se aplicava a todos, deixando claro que ―[...] bastariam a uns  

―as Instruções dos Párocos‖, a outros os exercícios de ler escrever e contar e, 

somente à alguns o domínio dos estudos maiores (SAVIANI, 2013, p. 96)‖. Quanto à 

reforma das escolas de primeiras letras, agora, aulas régias de primeiras letras, ficou 

ordenado  

 

[...] que os mestres de ler, escrever e contar sejam obrigados a ensinar não 
somente a boa forma dos caracteres; devem ensinar também as regras de 
ortografia da língua portuguesa, assim como a sintaxe para que os 
discípulos possam escrever corretamente e ordenadamente [...] (SAVIANI, 
2013, p. 96).  

  

Segundo Coutinho (1993, p.61), a reforma pombalina agravou a situação 

educacional na capitania, pois, paralisaram o sistema educacional capixaba. Isso 

porque, na fase jesuítica, a educação era gratuita e, com a nova fase de aulas 

régias, a população passou a ter que patrocinar a educação ministrada na Capitania, 

sendo instituído o subsídio literário10, levando à falência o parco sistema educacional 

já construído. Isso deixou patente o descaso da colônia para com a educação da 

Província11. Inferimos, a partir dos estudos de Coutinho (1993), que o ensino da 

leitura e escrita nesse momento não tinha funcionalidade para a população, 

                                            
10 

 Subsídio que se destinava a suprir todas as necessidades financeiras da instrução pública, 
garantindo os salários dos professores e demais despesas, bem como a aquisição de material 
pedagógico.  

11 
 O sistema de capitanias hereditárias durou até 1759, a partir dessa data coexistiram as 

nomenclaturas capitanias e províncias, até que em 1821 passou-se a usar somente a nomenclatura 
província. 
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continuando a acontecer pelo método individual, ou seja, nas casas e fazendas, sem 

ficar clara a metodologia de ensino da apropriação da língua materna. 

 

Com a vinda da família real para o Brasil, em 1808, a necessidade de a colônia se 

modernizar e desenvolver-se em virtude das demandas comerciais internacionais e 

administrativas tornaram-se evidentes. Este foi um período de grande efervescência 

no campo educacional, levando o Brasil a passar por diversas concepções 

pedagógicas e métodos de aprendizagem instituídos por leis e reformas 

educacionais na busca da estruturação de um sistema nacional de educação que se 

adequasse à ordem socioeconômica dos contextos vigentes. 

 

3.1.2 Período Imperial: o Nó das Regulações 

 

Toda efervescência do período imperial também chegou à província do Espírito 

Santo, trazendo um arcabouço legal para institucionalizar e regulamentar as escolas 

de primeiras letras e suas formas de trabalho. Assim como aconteceu no Brasil, 

havia interesses políticos e econômicos influenciando na escolha deste ou daquele 

método de ensino a fim de uniformizar o ensino na província. Segundo Gontijo 

(2011), apesar das imposições, nessa fase no Espírito Santo, coexistiram os 

métodos individual, simultâneo, mútuo e eclético nos processos educativos da 

província, pois, a cada nova mudança governamental, surgia uma nova 

regulamentação. Conforme Schwartz (2006, p. 3991), nesse período observava-se 

um distanciamento entre o prescrito e o praticado e, devido à coexistência de 

métodos, as práticas de leitura pouco se modificavam. Essa situação é registrada 

também por Coutinho (1993, p. 74) que nos relata que a partir de 1840  

 

[...] o ensino capixaba passou a ser regulamentado pelos decretos 
governamentais, que ―ao invés de constituírem uma política educacional 
coerente com a realidade educacional da Província‖, refletiam mais as 
articulações políticas, principalmente no período republicano, quando a 
educação tornou-se coisa de importância bem menor frente às disputas 
políticas que absorviam totalmente as atenções, não restando interesse e 
consequentemente tempo para importantes setores da administração 
pública, e ficando a expansão da educação ao sabor dos interesses de 
políticos.  

 

Saviani (2013, p. 129) mostra-nos que a Lei das Escolas de Primeiras Letras, que 

ordenou em 1827 a criação dessas escolas em ―todas as cidades e vilas mais 
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populosas‖, não foi cumprida e a instrução pública nesse nível de ensino seguiu a 

passos lentos. Essa lei instituiu o método mútuo (lancasteriano) a fim de uniformizar 

o método de ensino e os conteúdos em todas as províncias, mas os péssimos 

resultados trazidos por ele fez com que, ao final de 1830, fosse extinto. Porém, no 

Espírito Santo, esse método prevaleceu até 1848, quando foi instituído o primeiro 

regulamento capixaba para as escolas de primeiras letras. No entanto, segundo 

Schwartz (2006), os resquícios desse método se fizeram presentes até 

aproximadamente 1870. 

 

Entendemos, assim, que o ensino da leitura passava também por esse ecletismo de 

ideias pedagógicas. Todavia, observava-se no interior dos métodos propostos, o 

método sintético no ensino da leitura, ou seja, um ensino que se pautava em um 

modelo de leitura que se iniciava das partes para o todo, privilegiando, segundo 

Schwartz (2006. P. 3986) ―[...] a memorização de letras e sílabas e, assim 

enfatizavam e davam precedência a silabação e a soletração sobre a palavra [...]‖. 

Dessa forma, a prescrição do método mútuo pretendia romper com esse tipo de 

metodologia, o que não aconteceu de fato, devido aos usos de variados métodos ao 

mesmo tempo. 

 

3.1.3 Período Republicano: O Nó da “Desmetodização” 

 

Em 1892, agora sob a égide dos ideais republicanos, institui-se a reforma geral da 

instrução pública paulista, centrada nas escolas de primeiras letras, agora chamadas 

de escolas primárias. Essa reforma traz para o cenário educacional os grupos 

escolares que, ao reunir as escolas em um único prédio, graduando o ensino ao 

formar classe de alunos com o mesmo nível de aprendizagem, acreditava-se na 

melhoraria do rendimento escolar. Esse modelo de gestão escolar disseminou por 

todo o país, chegando também ao Estado do Espírito Santo. Neste mesmo ano dá-

se a reforma republicana da instrução pública capixaba, estabelecendo que o 

desenvolvimento da leitura nas escolas fosse realizado ―através de trabalhos 

instrutivos como subsídios ao ensino intuitivo‖ (SCHWARTZ, 2006, p.3986), o que 

trouxe novamente uma perspectiva de mudança para o ensino da leitura, uma vez 

que o ensino intuitivo trazia em seu bojo o método analítico no ensino das primeiras 

letras, partindo do todo para as partes. Contudo, essa perspectiva foi frustrada em 
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função da precariedade do sistema educacional capixaba, que não oferecia as 

condições de aplicabilidade do ensino intuitivo, pois esse necessitava de instalações 

adequadas, formação docente e materiais pedagógicos apropriados. Aliás, em todos 

os momentos do século XIX percebe-se no Espírito Santo que, apesar da 

coexistência de métodos pedagógicos decretados no afã de elevar a educação 

capixaba ao nível da educação das demais Províncias/Estados, a educação do 

Estado permaneceu em situação de precariedade.  

 

Entretanto essa situação não era prerrogativa somente do Espírito Santo, Saviani  

mostra que, enquanto nos principais países do mundo estavam estruturando um 

sistema nacional de educação no século XIX, no Brasil, apesar de sinalizar várias 

propostas para a criação de um sistema nacional, as ideias não saíram do papel 

(SAVIANI, 2013, p.166), concluindo que tal fato deveu-se tanto à falta de condições 

materiais, quanto à diversidade de mentalidade pedagógica, já que três 

mentalidades pedagógicas (tradicionalista, liberal e cientificista) delineavam-se e 

digladiavam-se na busca por imprimir seus ideais nas política educacional brasileira 

(SAVIANI, 2013 p.168). 

 

Com o advento da República, tentou-se sanar o atraso da educação pública 

capixaba, procurando aproximar a escola primária, agora sob responsabilidade do 

Estado, dos valores republicanos. Procuravam, com isso, difundir a necessidade de 

escolarização e de democratização do acesso à leitura e à escrita, por serem 

instrumentos altamente valorizados para o novo modelo de sociedade que se 

propunha. Mas, o Espírito Santo, de acordo com Schwartz (2006), chega à primeira 

década do século XX com o ensino primário sendo descrito pelas autoridades da 

época como em estado deplorável, com os mesmos problemas e fragilidades que 

foram se agravando no percurso da história. 

 

Em 1908, Jerônimo Monteiro, governador do Espírito Santo, procedeu uma nova 

reforma no Estado, tendo em vista a situação de carência educacional. A reforma 

provocou melhorias nas escolas de primeiras letras e trouxe mais uma vez o método 

intuitivo, modernizando as ideias pedagógicas do ensino da língua materna no 

Espírito Santo. Neste momento instituiu-se a leitura como disciplina. Um avanço, 

para o ensino da língua, contudo, segundo Gomes (2008, p. 10), o que se percebeu 
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nesse período foi mais uma vez o distanciamento entre o discurso oficial e a 

concretização do projeto educativo, pois o método de ensino da leitura preconizado 

e impresso em documentos oficiais ―não impediu que, na prática, continuassem a 

ser utilizados os métodos sintéticos, principalmente, nas escolas situadas em 

cidades distantes da capital do Espírito Santo.‖ 

 

Ainda segundo Mortatti (2000 apud GOMES, 2008), na década de 1920, em nível 

nacional travou-se uma luta no campo das ideias pedagógicas sobre qual seria o 

melhor método para ensinar a ler. O analítico ou o sintético? Houve uma prevalência 

daquele sobre esse, o que não representou um abandono do método sintético, pois 

estudos levantados pela autora identificaram a soletração e a silabação como 

metodologias de ensino da leitura nesse período. Todavia, com a chegada das 

ideias novas no Brasil, trazendo a psicologia como foco no desenvolvimento das 

atividades educativas, o aspecto metodológico passou a ser considerado em função 

da maturidade do aluno leitor, assim, foram desenvolvidas atividades leitoras na 

perspectiva analítico-sintética, uma vez que, agora, não era o método que 

importava, mas sim como a criança aprendia a ler. Toda essa discussão também 

esteve presente no Espírito Santo e, segundo Gomes (2008, p. 194) foi um ―período 

de reorganização educacional, fértil em movimentos e discussões associados à 

educação, que tinham como objetivo principal a formação do novo cidadão 

republicano.‖ Para cumprir esse objetivo, conforme Coutinho (1993, p. 80), em 1929, 

o então secretário Atílio Vivácqua organizou um plano de reforma educacional, tendo 

 

Como uma das primeiras providencias [...] a realização de um curso ―com o 
intuito de criar um núcleo inicial e capaz de introduzir a reforma do ensino 
com base na escola ativa do movimento progressista que já despontava a 
nível nacional como crítica à escola tradicional. 

  

Dentro desse movimento de debates sobre educação e métodos de alfabetização, 

as ideias escolanovistas ganharam força nas políticas educacionais de caráter 

progressista procurando instituir um novo modelo de educação no país. Mas, para 

Saviani (2013), esse novo modelo de educação foi instituído em função da 

reorganização da base produtiva do Brasil que iniciava a política econômica de 

substituição das importações. A educação precisava se adequar aos interesses 

nacionais. Em 1932 o manifesto da Educação Nova fomenta ideários educacionais 

que começam a ser incorporados por diversos educadores progressistas. De acordo 



41 

com Gomes (2008, p. 195), nesse período no Espírito Santo o foco da educação 

estava na formação de professores com cursos inovadores, pois precisavam estar 

preparados para adotar as novas ideias. No entanto, os métodos de ensino da 

leitura se mantiveram, as escolas ainda utilizavam os métodos de soletração e de 

silabação que, historicamente, não produziam resultados favoráveis. Apesar dos 

novos ideais, Gomes (2008) conclui que o ensino primário continuou sendo 

negligenciado, pois não havia a estrutura física nem material necessários à 

adequação da nova proposta educacional. Essa omissão era incoerente com as 

medidas propostas pelo novo ideário e o novo modo de produção que exigia uma 

população alfabetizada.  

 

Os estudos de Becalli e Pinheiro (2011) nos mostram que entre as décadas de 1940 

e 1970 a situação da educação em nada mudou, as taxas de analfabetismo, 

reprovação e evasão só aumentavam, além da insuficiência do sistema educacional 

em atender a demanda. No Brasil se estabelecia a política nacional 

desenvolvimentista e a apropriação da escrita e leitura se colocava como imperiosa 

para levar o projeto de desenvolvimento do país adiante. Neste momento o círculo 

empresarial, em articulação com os objetivos militares, imprime na política 

educacional as necessidades do contexto, trazendo a pedagogia tecnicista para o 

cenário educacional, entendendo que a instrução programada e a racionalização dos 

processos educativos formariam o perfil necessário de profissional às necessidades 

desenvolvimentistas do país. Mas, mesmo com o modelo imposto pelo regime militar 

os resultados educacionais apresentavam um alto índice de reprovação e evasão 

nas primeiras séries do 1º grau e o fracasso escolar passou a ser propagado e 

evidenciado (MORTATTI, 2006). 

 

É dentro deste contexto, mais especificamente na década de 1980, que a teoria 

construtivista ganha força como uma teoria que traria a solução para o grave e 

histórico problema do analfabetismo, apresentando um novo olhar sobre a forma 

como as crianças aprendiam. Baseadas na epistemologia piagetiana, Emília Ferreiro 

e Ana Teberosky, procuram romper com a ideia de que o processo de aprendizagem 

se daria por meio de um ―processo mecânico de associação entre sons e letras e 

letras e sons‖ (GONTIJO ; SCHWARTZ, 2009, p. 9), apontando a psicogênese da 

língua escrita como uma forma de compreender a aprendizagem da escrita por meio 
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da construção de hipóteses sobre as relações grafofônicas. Becalli e Pinheiro (2011) 

afirmam que essa tentativa de desmetodização da alfabetização não obteve sucesso 

visto que, nas análises feitas nos cadernos daquele período, observou-se a 

articulação dos métodos tradicionais juntamente com os usos dos diagnósticos 

estabelecidos pelo construtivismo. Assim, além da mistura de métodos continuar, 

usa-se também a metodologia proposta pelo construtivismo, estando as práticas de 

ensino da leitura subordinadas a todo esse ecletismo pedagógico e às péssimas 

condições estruturais. 

 

Segundo Schwartz (2006), a aprendizagem da leitura e escrita por meio dos 

métodos historicamente utilizados na educação brasileira, separa as unidades 

menores da língua da unidade de comunicação discursiva, dando a entender que a 

dimensão linguística está separada da dimensão discursiva da língua, aniquilando a 

compreensão dos sentidos dos textos.  

 

Como forma de romper com essa perspectiva de aprendizagem e entendendo a 

necessidade de formar de professores, a Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), em parceria com o governo do Estado do Espírito Santo, promoveu em 

2008 um curso de formação continuada de professores alfabetizadores, o curso 

―Alfabetização: teoria e prática‖, trazendo a perspectiva da aprendizagem da língua 

materna numa abordagem discursiva, entendendo o texto como unidade de 

significação e sentidos na aprendizagem da leitura e escrita. 

 

E as tentativas de rupturas continuaram, em 2013, dentro do programa de formação 

de professores implementado pelo Ministério da Educação, o PNAIC, a UFES, que 

coordenava o programa de formação, traz, mais uma vez, o ensino da língua numa 

perspectiva de discursiva linguagem, ou seja, considerando a sua dimensão 

linguística e discursiva. Esse trabalho de formação de professores alfabetizadores, 

coordenado pela UFES, foi realizado entre anos de 2013 e 2016, e de 2017 a 2018 

foi coordenado pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, 

alcançando todos os municípios do Espírito Santo.  

 

Todavia, em nosso percurso profissional, ainda não conseguimos perceber, na 

maioria das práticas de leitura dos professores dos anos iniciais a dimensão 
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discursiva da linguagem. Percebemos sim, em seus discursos, mas não em suas 

práticas, que aparentemente continuam mistas, promovendo atividades que ensinam 

a língua como estrutura fixa e imutável e apontando a leitura como um ato de 

decodificação do código. No entanto, entendemos que formação é processo e que, 

comportamentos seculares, como os vistos nessa breve abordagem histórica, levam 

tempo para se modificarem. Entretanto, assim como Gontijo e Schwartz (2009), 

entendemos que os espaços de formação são lócus de estudos e de trocas de 

experiências para a promoção de práticas de leitura contextualizadas e ricas em 

significação, ao se considerar a aluno como sujeito de sua história e que parte de 

suas vivências para compreender os sentidos de um texto, por meio da mediação 

qualificada do professor. 

 

Nesta breve revisita à história, constatamos, por meio dos estudos do NEPALES, 

que as práticas de leitura no Espírito Santo historicamente encontram-se 

emaranhadas entre métodos e ideologias, tecendo mais enredos fixos do que 

propriamente tramas dialógicas que poderiam nos levar ao entendimento da leitura 

como uma prática social e, enquanto tal carregada de história, sentidos e vozes.  

 

Observamos ainda que a regulamentação dessas práticas mudou com os ventos da 

descontinuidade político-administrativa e conforme os ideais do grupo da elite que se 

encontrava no poder. E, que, apesar das constantes mudanças, o ensino da língua 

permaneceu basicamente inalterado, demonstrando um caráter pragmático, 

utilitarista, fragmentado, destituído de sentido e a serviço da classe dominante. 

 

 Acreditamos ser possível romper com esse ciclo vicioso, entretanto, entendemos 

que será somente a partir de uma perspectiva revolucionária de educação que se 

dará a ruptura com as propostas alienantes de ensino da língua materna. Dessa 

forma faz-se necessário um modelo de formação de professores que traga reflexões 

críticas, levando-os a perceber o movimento histórico que orienta o seu fazer e o seu 

importante papel de agente de mudança social. Neste contexto, entendemos, assim 

como Saviani, que a passagem do senso comum à consciência filosófica privilegia a 

aquisição da consciência de classe para si, levando o educador a se posicionar e 

agir criticamente diante das imposições desse sistema educacional historicamente 

elitista, excludente e alienante (SAVIANI, 2004). 
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3.2 LEITURA, LITERATURA E HUMANIDADES: ENTRELAÇANDO SABERES 

 

Uma vez que o objetivo desse trabalho é problematizar práticas leitoras 

aparentemente cristalizadas nos anos iniciais do EF, a fim de promover ensino da 

leitura que contribua com a formação humana dos educandos por meio de situações 

concretas de interação e de produção de sentidos, faz-se necessário um maior 

aprofundamento teórico sobre nossas concepções de sujeito, leitura e literatura e a 

relação dessas concepções com os processos de formação humana e formação de 

professores.  

 

3.2.1 O Ensino da Leitura na Escola 

 

Segundo Cagliari (2009, p.130), a leitura é a atividade fundamental desenvolvida 

pela escola para a formação dos alunos, uma vez que é essencial para o 

desenvolvimento dos conhecimentos escolares, além de ser ―[...] a extensão da 

escola na vida das pessoas.‖ Assim, o melhor que a escola pode oferecer aos 

alunos deverá estar voltado para a leitura, pois ela é a realização do objetivo da 

escrita, já que tudo o que se escreve é para ser lido. Ao contrário da escrita, que é 

uma atividade que exterioriza o pensamento, a leitura é uma atividade que busca a 

apropriação de conhecimentos, de interiorização e de reflexão. Segundo Cagliari 

(2009, p. 131),  

 

Às vezes, ler é um processo de descoberta, como a busca do saber 
científico. Outras vezes requer um trabalho paciente, perseverante, 
desafiador, semelhante à pesquisa laboratorial. A leitura pode também ser 
superficial, sem grandes pretensões, uma atividade lúdica, como um jogo de 
bola em que os participantes jamais se preocupam com a lei da gravidade, 
a cinética e a balística, mas nem por isso deixam de jogar bola com gosto e 
perfeição. 

 

Contudo, ler não é uma atividade simples, ao contrário, é uma atividade muito 

complexa que envolve não só problemas fonológicos, mas também semânticos, 

culturais, ideológicos, filosóficos e outros. Mas, o modo de processar a leitura na 

sala de aula também vai depender da concepção de linguagem adotada.  
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Zappone (2001, p. 46), em sua tese de doutorado ao pesquisar as ―Práticas de 

Leitura na Escola‖ observou as abordagens de leitura desenvolvidas em sala de 

aula. Segundo a autora, podemos detectar várias abordagens de leitura em 

circulação no Brasil, sendo a partir destas, que as práticas leitoras têm sido 

orientadas na escola.  A pesquisadora, a partir de um levantamento bibliográfico, 

detectou quatro linhas que pesquisam as formas de ensinar a leitura no Brasil, que, 

de acordo com a mesma, seriam as seguintes:  

 

 A linha diagnóstica, onde ler é engajar-se, fazendo referência à leitura como 

instrumento de conscientização social e engajamento político;  

 

 A linha cognitivo-processual, onde ler é interagir, priorizando a relação 

leitor/texto/autor, além de focar nos aspectos linguísticos e psicológicos que 

interferem no processo de leitura;  

 

 A linha discursiva, onde ler é produzir sentidos, entendendo a linguagem 

numa perspectiva ideológica e histórico-social, e, por isso mesmo apresentando uma 

pluralidade de sentidos, uma vez que depende do contexto sócio histórico em que a 

interação verbal se dará e, por fim,  

 

 A linha estruturalista, onde ler é ―descodificar‖, ou seja, considera somente os 

aspectos linguísticos, entendendo a leitura como uma mensagem que é emitida por 

um emissor a um receptor, desconsiderando os aspectos discursivos e 

extralinguísticos que poderiam interferir no processo como historicidade, contexto 

social, etc.  

 

A leitura nessa última linha é vista como a ―descodificação‖ do código, levando o 

leitor a compreender o significado que o autor quis produzir no texto, sem permitir 

que ele contribua na construção dos sentidos do mesmo. A leitura ao modo 

estruturalista é muito criticada pelas demais linhas apresentadas, contudo, é a que 

mais se evidencia, segundo a autora, nas práticas escolares, pois tem sido 

amplamente difundida desde a década de 1970. 
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Essa abordagem de leitura dialoga com a concepção que vê linguagem como 

instrumento de comunicação, induzindo a formação de sujeitos sem consciência e 

assujeitado pelo sistema, que não é dono de seu discurso, tornando-se um locutor 

repetidor do discurso de outrem (KOCH, 2005). Definitivamente esse não é o tipo de 

sujeito que pretendemos formar ao ensinar a leitura em nossas escolas. Assim, não 

podemos ser ingênuos de pensar que essa forma de ensinar a língua e leitura não 

vem carregada de interesses ideológicos. Formar sujeitos que não se colocam 

criticamente e aceitam passivamente o discurso que lhe é introjetado vai ao encontro 

dos interesses do capitalismo e da classe dominante que, para manter-se no 

controle das relações de produção busca formas de naturalizar essas relações por 

meio da alienação dos sujeitos, fragmentando seus modos de ver o mundo e de 

representá-lo, não permitindo as totalizações que o levaria à reapropriação, 

reelaboração e projeção de seu próprio desejo.  

 

Todavia, concordamos com Geraldi (2006) quando este afirma que devemos adotar 

diferentes estratégias de relacionamento com os textos, assim, podem ser feitas 

variadas leituras de um texto, seja para buscar informações, para conhecer mais 

sobre um assunto; como pretexto para realizar atividades gramaticais e as demais 

atividades escolares e por fruição. Porém, independente das suas finalidades e 

estratégias, a leitura deverá ser sempre um processo de construção de sentidos, 

devendo estar intencionalmente voltada para os processos de compreensão dos 

mesmos. Pois, não podemos conceber que os sujeitos a que nos propormos a 

formar sejam meros porta-vozes da hegemonia discursiva de nosso tempo. 

 

3.2.2 Tecendo Humanidades 

 

Sabendo que o objetivo dessa pesquisa é problematizar práticas leitoras 

aparentemente cristalizadas nos anos iniciais do EF, a fim de promover ensino da 

leitura que contribua com a formação humana dos educandos por meio de situações 

concretas de interação e de produção de sentidos, entendemos ser necessário 

esclarecer o que compreendemos por formação humana e como, por meio do 

ensino da leitura, poderemos aumentar as possibilidades de formar o aluno em sua 

totalidade, sem com isso desconsiderar a incompletude e a inconclusão do ser 
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humano, uma vez que ensinar exige a consciência do inacabamento (FREIRE, 1996, 

p.50).  

 

Assim, entendemos ser quase consensual usar o termo educação como formação 

humana. E este trabalho, concordando com Saviani (2011, p. 13), entende que o 

homem é um ser que se constitui historicamente no processo de produção de sua 

existência, tornando-se humano ao adquirir sua segunda natureza por meio da 

apropriação dos instrumentos produzidos ao longo da história do gênero humano, 

pois ―[...] a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre 

a base da natureza biofísica‖. Esse processo de constituição do ser humano se dá 

por meio da educação que é trabalho não material, e, em se tratando de trabalho 

não material, relaciona-se a ideias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, 

habilidades que são assimilados pelos homens constituindo ―algo como a segunda 

natureza‖. Partindo dessa perspectiva, Saviani (2011, p.13) afirma que 

 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 
coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz 
respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que precisam 
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 
tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 
formas mais adequadas para atingir esse objetivo. 

 

Assim é por meio das relações sociais que o ser humano se forma ao incorporar as 

objetivações elaboradas historicamente, tornando-se um ser genérico. 

Compreendemos ser inquestionável que o processo de formação humana passa 

pela educação, e essa formação expressa a humanização do homem, que é um ser 

em constante vir a ser, por isso inacabado. Como Severino (2006, p. 621) ressalta, 

 

[...] a formação é processo do devir humano como devir humanizador, 
mediante o qual o indivíduo natural devém um ser cultural, uma pessoa – é 
bom lembrar que o sentido dessa categoria envolve um complexo conjunto 
de dimensões que o verbo formar tenta expressar: constituir, compor, 
ordenar, fundar, criar, instruir-se, colocar-se ao lado de, desenvolver-se, 
dar-se um ser. 

 
Esse processo formativo passa, necessariamente, pela mediação e apropriação dos 

conhecimentos elaborados na produção da existência do homem em cada momento 

histórico, visando à emancipação e autonomia dos sujeitos, levando-os a exercer 
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sua humanidade que se manifesta na relação entre os sujeitos a partir da construção 

e interpretação dos enunciados.  

 

Dessa forma, o processo de ensino dos conhecimentos acumulados historicamente 

requer do outro mais experiente uma mediação qualificada a fim de formar sujeitos 

humanos, e, por isso mesmo, inconclusos, já que, na pretensão de sermos inteiros 

tecemos uma relação de dependência com o outro, revelando nossa incompletude 

(FREIRE, 1996). Saviani e Duarte (2010, p. 423) nos adverte que a educação é uma 

atividade especificamente humana que está intimamente ligada aos processos de 

formação e que, dessa forma, um educador que seja ―[...] digno desse nome deverá 

ser um profundo conhecedor do homem‖. 

 

Ainda segundo Severino (2006, p. 621), os sentidos de formação humana, ao longo 

da história, variaram em função da necessidade dos contextos sócio históricos, 

almejando em cada um deles um ideal de humanização. Neste processo, dentro das 

diversas dimensões de educabilidade do homem prevaleceram, até o momento 

atual, as dimensões éticas e políticas como compreensão da natureza da educação. 

Isto é, em um primeiro momento da história, na antiguidade grega, por exemplo, o 

ideal de formação era o sujeito ético-pessoal, assim, a educação estava voltada para 

formar esse sujeito. Já na Era moderna, o ideal de formação era aquele que levasse 

o sujeito a se adequar à sociedade, dessa forma a educação voltou-se para uma 

matriz política, adequando o sujeito à sociedade. 

 

Mas a proposta de formação humana que se defende nesse trabalho é a formação 

integral dos sujeitos, para além de seus aspectos técnico, produtivo e político, a fim 

de atender as demandas de uma sociedade, mas a formação cultural que abarca 

todas as dimensões do ser levando-o a agir enquanto ser humano, cidadão, 

profissional e enquanto produtor e consumidor de cultura geral. Assim, nas palavras 

de Severino (2006, p. 622), 

 

Sem perder as imprescindíveis referências éticas e políticas, mais que se 
afirmar como processo de formação de um sujeito ético ou de um sujeito 
cidadão, o que está em pauta é a própria construção do sujeito humano no 
tempo histórico e no espaço social, como sujeito integralmente ético e 
político, pessoa-habitante de um universo coletivo. 
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Para Severino (2006), quando se fala em educação para além de qualquer processo 

de qualificação técnica, estamos falando de uma autêntica Bildung12, com o sentido 

de Paidéia, ou seja, a formação de uma personalidade integral. Segundo Della Fonte 

(2014), o conceito de formação humana vinculado à concepção grega de Paidéia 

relaciona-se à mudança na forma de pensar o cidadão grego, visto como um sujeito 

que nascia cheio de virtudes e que, com o declínio da estrutura organizacional da 

Grécia antiga, sofre uma mutação, passando a ser visto desse momento em diante 

como um sujeito que conquista virtudes ao passar por um processo de formação, 

portanto, não nasce mais com elas. Essa forma de pensar a educação vem sendo 

elaborada como processo histórico-cultural, sintetiza e supera as perspectivas que 

trabalham somente com as dimensões ética e política, mas ainda se coloca como 

um objetivo quase utópico tendo em vista as ―necessidades‖ impostas pelo sistema 

capitalista.  

 

Contudo, acreditamos nessa perspectiva de formação humana e entendemos que, 

mesmo dentro desse cenário, podemos propor um processo educativo que resgate a 

totalidade do sujeito, levando-o a situar-se no mundo e agir de forma autônoma e 

solidária. Entretanto, para propor um processo educativo que resgate a totalidade 

dos sujeitos, rompendo com as fragmentações e alienação próprias do capitalismo, 

é necessário ultrapassar práticas correntes de ensino, promovendo produção de 

conhecimentos a partir de um processo de mediação mais consciente e reflexivo. A 

questão é, como propor o trabalho com a leitura de forma que subvertamos o que 

está posto em termos de práticas de leitura que levam à alienação e ao 

empobrecimento da formação humana?  

 

Antes, porém, de voltarmos ao ensino da leitura propriamente, vamos falar da 

apropriação das objetivações humanas acumuladas historicamente enquanto 

conhecimentos escolares. Para tanto, Saviani (1999) propõe o método marxista 

como método pedagógico, quando, partindo da realidade objetiva da comunidade 

escolar, o professor desenvolve o processo pedagógico em momentos, tendo 

                                            
12 

 ―A palavra alemã Bildung (formação, configuração) é a que designa de modo mais intuitivo a 
essência da educação no sentido grego e platônico‖ (JAEGER, 1994, p.13). Apesar de seu sentido 
bastante amplo, a Bildung possui uma forte conotação pedagógica e sinaliza ―[...] o elemento 
definidor, o processo e o resultado da cultura‖ (SUAREZ, 2005, p. 193). (DELLA FONTE, 2014, 
p.383)‖. 
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sempre a prática social como contexto e suporte, sendo ela tanto o ponto de partida 

como ponto de chegada do processo educativo. Entendendo que, no ponto de 

partida, o aluno tem uma visão fragmentada do conhecimento que, por meio da 

mediação (problematização, instrumentalização e catarse), passa a ter uma visão 

sintética da totalidade do conhecimento apreendido, alterando qualitativamente sua 

prática social. Saviani (1999, p. 83) entende que  

 

[...] o movimento que vai da síncrese (―a visão caótica do todo‖)  à síntese 
(―uma rica totalidade de determinações e relações numerosas‖) pela 
mediação da análise (―as abstrações e determinações mais simples‖) 
constitui uma orientação segura tanto para o processo de descoberta de 
novos conhecimentos (―o método científico‖) como para o processo de 
transmissão-assimilação de conhecimentos (―o método de ensino‖). 

 
Dentro desse processo a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) dá grande importância 

aos conhecimentos acumulados historicamente, que devem ser transformados em 

conteúdos escolares a fim de potencializar a ação do aluno enquanto agente de 

transformação, agindo de forma consciente em seu contexto social. Desta forma, os 

conhecimentos preconizados pela PHC são os conhecimentos clássicos que 

integram o patrimônio cultural da humanidade, sendo entendidos aqui como ―[...] 

aquilo que resistiu ao tempo, tendo uma validade que extrapola o momento em que 

foi formulado‖ (SAVIANI ; DUARTE, 2012, p.31). Tais conteúdos são as objetivações 

humanas produzidas ao longo do tempo tornando-se essenciais à formação do 

gênero humano. São os conteúdos da cultura erudita, que foram apropriados pela 

classe dominante, sendo negados à classe trabalhadora, uma vez que trazem à 

consciência desta, a clareza do processo de alienação ao qual o homem é 

submetido pelo modo de produção capitalista, podendo ser instrumento de luta de 

classes e emancipação social. Esses conteúdos são fundamentais para a classe 

dominada passar da condição de classe em si para a condição de classe para si. 

 

É sob essa via que a teoria pedagógica em pauta considera a escola como o lugar 

por excelência de transmissão da cultura erudita, uma vez que o seu papel é 

sistematizar os conhecimentos em conteúdos escolares, levando à classe 

trabalhadora o mesmo conhecimento dado aos filhos da classe dominante. E, ao se 

fazer isso lhes dará condições de alcançar a máxima possibilidade de 

desenvolvimento psíquico que o gênero humano pode atingir, ao mediar aquilo de 

melhor a humanidade produziu no campo das artes, ciências, filosofia etc. Nota-se 
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ainda que a cultura popular, que é espontânea e não sistematizada não é 

desprezada pela primazia da cultura erudita, ao contrário, ela é potencializada, uma 

vez que, ―[...] o acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas 

por meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular‖ 

(SAVIANI, 2013, p. 20). 

 

Assim, a PHC vê na educação escolar um meio de alcançar a formação do ser 

humano em todas as suas dimensões, ou seja, uma formação humana omnilateral, 

elevando a consciência da classe trabalhadora quanto a sua realidade objetiva, 

promovendo igualdade de possibilidades de ação e transformação social. Por isso 

Saviani (1999, p. 82) afirma que, ―[...] a educação é uma atividade que supõe [...] 

uma desigualdade no ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada.‖, 

sendo um importante instrumento na luta de classes em busca de uma sociedade 

mais justa. Saviani e Duarte, 2012, p.153) defende que 

 

[...] O papel da educação escolar na luta pelo socialismo define-se pela 
importância do conhecimento na luta contra o capital e na busca da 
formação plena do ser humano. Lutar pelo socialismo é lutar pela 
socialização da propriedade dos meios de produção. 

 
Assim, a luta pela socialização do conhecimento é, portanto, um componente 

imprescindível para a formação humana a fim de que, quando os sujeitos 

aprendentes se apropriarem das objetivações humanas, estejam se apropriando 

também de sua própria humanidade na medida em que, por meio de uma formação 

integral, se percebam enquanto sujeitos históricos e constituidores de sua história. 

Essa percepção é importante porque nos humaniza, uma vez que, segundo Della 

Fonte (2014, p. 389), 

 

A marca do fazer-se humano se condensa nas suas produções (materiais 
ou simbólicas). Elas testemunham essa inteireza humana e reclamam uma 
apropriação igualmente ampla que permita o usufruto da plenitude de 
capacidades e habilidades humanas nelas condensadas. Por isso, os 
caminhos da humanização requerem acesso ao patrimônio humano-
genérico. 

 
Apontando na mesma direção com relação ao patrimônio humano genérico, Geraldi 

(2013), chamando-o de herança cultural, confirma o quanto é necessário o trabalho 

da escola com esses conhecimentos e saberes. Contudo, adverte-nos quão 

imperioso é a necessidade de mudarmos nossa concepção de aula, que ainda hoje 
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é entendida como um encontro ritual cheio de gestos e fazeres predeterminados de 

transmissão de conhecimentos. Segundo esse autor, isso se deve à perda da 

identidade do professor que, ao longo da história da profissão, passou de produtor 

de conhecimentos a capataz de um sistema de ensino que lhe atribui o controle do 

tempo, da postura e do comportamento dos alunos durante a transmissão do 

conhecimento produzido por outrem. Esse exercício de capatazia nega ao professor 

o espaço de criação e produção de conhecimento o que o leva a ver seu aluno como 

um receptáculo vazio, pronto a ser preenchido com o conteúdo das disciplinas 

escolares.  

 

É dentro desse contexto que Geraldi (2013) propõe a inversão da flecha no processo 

de ensino. Nesta proposição, ao invés do ensino partir dos conteúdos fixos das 

disciplinas, conhecimentos prontos e acabados que são tidos como verdades 

incontestáveis, ele propõe que este ensino parta dos acontecimentos vividos tanto 

pelos alunos como pelo professor. Pretendendo, pois, que a relação com o vivido, 

que é a base da aprendizagem, inspire o processo de ensino, desvelando os 

saberes e os conhecimentos, já que, ―[...] é com as mãos cheias de perguntas que 

melhor nos orientamos no manuseio da herança cultural‖ (GERALDI, 2010, p. 98). A 

ideia é que a realidade sendo levada para a sala de aula instigue os alunos a 

fazerem perguntas que demandarão interação dialógica, pesquisas na busca pelo 

conhecimento, ou seja, a flecha parte agora do vivido para os conhecimentos 

acumulados historicamente. Esta perspectiva comunga com a proposição de Saviani 

(1999) quando sugere que o processo de ensino parta da prática social para alterá-

la qualitativamente por meio da aquisição de novos conhecimentos. 

 

 Com relação ao ensino da leitura, como já deixamos claro nesse trabalho, esse 

processo não acontece isolado da atividade de produção de texto. E quando 

tratamos da inversão da flecha no ensino da língua estamos mudando a forma de o 

professor agir em sala de aula. Infelizmente, a produção de textos na escola é 

artificial, escreve-se sem motivo, sem ter o que dizer e principalmente, sem ter para 

quem dizer, o que nos leva a produções sem sentido e descoladas da vida real. Com 

a inversão da flecha propõem-se produções reais a partir dos questionamentos 

sobre o vivido, tendo sempre o que dizer, razões para dizer e para quem dizer. 

Dessa forma, tanto o aluno se torna enunciador e produtor de conhecimentos, como 
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o professor, que, ao ensinar o aluno a escrever e buscar a melhor estratégia de dizer 

o que se tem a dizer a partir das razões que se tem para dizer, torna-se 

coenunciador do aluno, apropriando-se e resgatando o seu lugar de produtor de 

conhecimento. ―Assim, a atenção ao acontecimento pode chegar ao detalhe do 

linguístico no seu sentido estreito‖ (GERALDI, 2010, p. 99). 

 

É dentro desse mesmo contexto que o autor defende que o leitor deve ir ao texto 

cheio de perguntas próprias porque ―Não há perguntas prévias para se ler. Há 

perguntas que se fazem porque se leu‖ (GERALDI, 2013, p. 170). E, a partir dessas 

perguntas propõe-se ampliar os conhecimentos dos alunos a partir do que eles 

próprios têm a dizer no processo de produção de textos orais e escritos. Ao assimilar 

conhecimentos, ampliaremos também capacidades comunicativas e crítica sobre o 

que se está analisando. Assim, enquanto trabalhamos com leitura e produção de 

texto, em qualquer disciplina, produzimos também conhecimento. Nesse contexto, o 

ensino da leitura como instrumento para acesso aos conhecimentos produzidos pela 

humanidade é ensino da leitura como espaço dialógico, é ensino da leitura como 

produção de sentidos, é, enfim, o ensino da leitura como acesso às relações de 

poder. É dentro dessa perspectiva que defendemos um ensino de leitura que faça 

sentido para nossos alunos, abarcando as dimensões ética, estética política e 

científica do conhecimento, evidenciando nele toda a dinâmica das relações sociais 

e as contradições existentes na sociedade capitalista, formando o leitor consciente 

de sua realidade e instrumentalizado para fazer as intervenções que achar 

necessárias em seu contexto social. Para tanto buscamos na própria sociologia 

literária e na abordagem epilinguística da linguagem, assuntos que serão abordados 

mais adiante em nosso trabalho, meios de alcançar a formação desse leitor. 

 

3.2.3 Leitura Literária: Tramando Humanidades 

 

Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. 

                                                                                                 Candido (2011) 

 

Entendemos que melhor forma de se trabalhar a formação humana na escola é por 

meio da literatura. Defendemos a literatura, seja ela popular ou erudita, concordando 

com Candido (2011), como um direito humano inalienável, assim como o direito à 
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saúde, casa, comida e à educação. Segundo o sociólogo, a literatura é um bem que 

se coloca na categoria de bens incompressíveis, que são aqueles que, para além de 

assegurar a sobrevivência física, garantem também a integridade espiritual. Ou seja, 

a literatura é um bem que atende a necessidades profundas do ser humano que, se 

não forem atendidas, desorganizam a estrutura da pessoa humana. 

 

Ainda segundo o autor, temos uma necessidade vital de fabular nosso cotidiano a 

fim de que possamos refletir sobre os problemas da realidade buscando 

possibilidades de enfrentamento do vivido. Para ele, a literatura nos permite 

relacionar, dialeticamente, os acontecimentos diários com situações ficcionais 

dando-nos mais clareza sobre os condicionantes sociais que regem nosso viver, 

mas dando-nos também, certo refrigério com relação a esses condicionantes. 

Segundo Candido (2011, p.174),  

 

[...] não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a 
possibilidade de entrar em contado com alguma espécie de fabulação. 
Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 
vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo 
fabulado. 

 

Sendo a literatura um fator determinante na humanização dos homens, ela é, 

dialeticamente, um fator de produção e confirmação da humanidade de cada um de 

nós, atuando em nosso subconsciente e inconsciente. Sendo a humanização 

entendida por Candido (2011, p. 182) como 

 

[...] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos 
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa 
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. 

  
Promovendo um diálogo entre as concepções de humanização e formação humana, 

trazidas neste trabalho, ou seja, por Saviani e Duarte (2010) e Severino (2006), 

compreendemos que por meio do trabalho com literatura elas se complementam 

uma vez que, segundo Saviani e Duarte (2010), nos tornamos humanos pela 

apropriação dos conhecimentos elaborados na produção da existência do homem 

em cada momento histórico, mostrando-nos que a educação está intimamente ligada 

aos processos de formação humana. E, Severino (2006), entende a humanização 



55 

como a construção do sujeito no tempo histórico e no espaço social, como pessoa-

habitante de um universo coletivo, estando além dos aspectos da ética e cidadania. 

Assim, compreendemos que as três concepções de formação humana apontadas 

nesse trabalho são compreendidas a partir de um amplo campo, o campo histórico-

cultural. Compreendemos ainda que o trabalho com literatura abarca esse três 

conceitos complementares de formação humana, levando-nos a defendê-lo na 

mediação do trabalho com leitura na escola.  

 

Todavia, entendemos que não é qualquer trabalho, nem qualquer literatura, pois 

historicamente e ideologicamente, temos mantido um trabalho instrumental com a 

leitura desses textos, espoliando as classes populares de seu direito à literatura, já 

que, muitas vezes, seu único acesso a ela é por meio da escola.  

 

Contudo, sabemos que a classe dominante tem o poder de restringir ou ampliar a 

fruição deste bem humanizador, deixando para as classes mais abastadas o direito 

à leitura de textos eruditos e, para as massas, textos mais populares. Estes, porém 

não são melhores, nem piores do que aqueles, mas o direito às obras eruditas é 

extensivo a todos, independentemente de classe social. 

 

Não é novidade para ninguém que a leitura de textos literários faz parte da história 

da educação. Segundo Zilberman e Silva (1990), desde a invenção da escrita temos 

notícia de aprendizagem da leitura e escrita por meio de uso de obras literárias, 

começando pelos Sumérios, passando pelo antigo Egito, Grécia e Roma até chegar 

a ser uma tradição nos tempos atuais. Percebemos o uso de textos literários no 

cotidiano de muitas escolas brasileiras, seja por meio de livros literários ou mesmo 

do livro didático. Mas segundo os autores, não é novidade também que essa 

literatura, em grande parte das vezes, tem seu uso de forma equivocada, sem 

contemplar todas as funções que um texto literário pode assumir na formação de 

leitores críticos do e no mundo em que vivem. 

 

Essa constatação leva-nos a refletir sobre os modos e motivos pelos quais a escola 

tem introduzido a literatura em sua rotina didática. Em nosso percurso profissional 

temos visto uso da literatura na escola para exercícios de leitura sem considerar a 

produção de sentidos, para exercícios gramaticais sem conexão com os usos sociais 
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da linguagem, para passar mensagens que visam uma moral e regras de bom 

comportamento e, vemos ainda sua utilização para ―passar o tempo‖, enquanto os 

demais alunos não terminam as atividades propostas pelos professores. Mas é 

possível ver seu uso também por fruição, porém, em menor escala. Enfim, 

observamos sua utilização para uma gama de situações didáticas, mas raramente 

percebemos seu uso propondo uma relação dialógica entre escritor-texto-leitor-

contexto. Uma relação que proponha interação entre os sujeitos e os discursos que 

ecoam dos textos, bem como os sentidos que eles podem produzir nos contextos de 

produção da leitura. 

 

Compreendemos que os discursos presentes na obra literária são constituídos de 

vozes sociais que estabelecem uma relação de interação onde se envolvem pelo 

menos dois sujeitos, o locutor e seu interlocutor, que também falam e compreendem 

os sentidos de um texto a partir de suas experiências socioculturais que são 

mediatizadas pela linguagem. Desta forma, são discursos permeados por 

construções históricas das humanidades que nos constituem.  

 

Assim, ao propor o trabalho com o texto literário sob essa perspectiva, acreditamos 

que seu uso, seja na escola ou fora dela, deve estar voltado para a humanização 

dos sujeitos, uma vez que ele é essencial para a formação do homem já que a obra 

literária, além de exprimir a essência do homem, atua também na própria formação 

dos sujeitos. Candido (1972, p. 84) nos alerta que 

 

[...] as camadas profundas da nossa personalidade podem sofrer um 
bombardeio poderoso das obras que lemos e que atuam de maneira que 
não podemos avaliar. Talvez os contos populares, as historietas ilustradas, 
os romances policiais ou de capa-e-espada, as fitas de cinema, atuem tanto 
quanto a escola e a família na formação de uma criança e de um 
adolescente.  

 

Mas é o mesmo Candido (1972) que nos adverte que o formar da literatura não pode 

ser confundido com o que se costuma ver como o papel da literatura nas escolas, ou 

seja, o formar para o verdadeiro, para o bom e para o belo. Lembrando que esses 

conceitos são ideologicamente determinados pelas classes dominantes tentando 

manter seu status quo.  A literatura, ―Longe de ser um apêndice da instrução moral e 
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cívica [...], ela age com o impacto indiscriminado da própria vida e educa como ela, 

— com altos e baixos, luzes e sombras‖ (CANDIDO, 1972, p. 84).  

 

E com a literatura infantil não é diferente, pois seu discurso vem carregado de vozes 

sociais que são constituídas e constituem a historicidade e a realidade do leitor que, 

―[...] nivelado ao personagem [...], se sente participante de uma humanidade que é a 

sua, e deste modo, pronto para incorporar à sua experiência humana mais profunda 

o que o escritor lhe oferece como visão da realidade‖ (CANDIDO, 1972, p. 90). 

 

Por isso, ao instituir um trabalho com literatura na escola devemos pensar para além 

de seu uso pragmático e instrumental. Precisamos entendê-la, assim como Candido 

(2011), como um direito inalienável, pois é uma necessidade universal que forma a 

personalidade dos sujeitos ao organizar sua visão de mundo, podendo conscientizá-

lo quanto aos direitos que lhes são espoliados pela ideologia dominante.  

 

Isso posto, entendemos que a leitura de uma obra literária precisa ser ensinada, 

tornando a sala de aula um espaço de desvelamento do texto, antecipando sentidos, 

confirmando ou refazendo conclusões, aguçando percepções e posicionamentos 

sobre as temáticas trabalhadas nas obras. Estratégias didáticas que podem ser 

feitas mesmo com quem ainda não se apropriou da leitura e da escrita. Pois, nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental a produção de sentidos não se dá pelo 

simples contato do aluno com a literatura, por mais envolvente que ela seja. A 

construção de sentidos se dá pela inserção dos sujeitos em contextos que priorizem 

práticas concretas de leitura com discussões mediadas pelos docentes. 
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4 FORMAÇÃO DE PROFESSOR - ALINHAVANDO O ENSINO DA LEITURA 

 

A proposta de formação que essa pesquisa assumiu está ancorada nos 

pressupostos teóricos da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) que postula o resgate 

do papel do professor enquanto sujeito produtor de conhecimentos e agente de 

transformação social, buscando uma concepção de educação que rompa com a 

alienação a fim de promover a emancipação dos sujeitos, docentes e discentes, por 

meio da transmissão e assimilação dos conhecimentos historicamente negados à 

classe trabalhadora.  

 

A PHC é uma pedagogia de inspiração marxista baseada em pressupostos teórico-

filosóficos embasados do materialismo histórico, fundamentando-se assim em uma 

concepção radicalmente historicizadora e material na compreensão da constituição 

do homem como ser humano. Essa perspectiva procura entender a história a partir 

do desenvolvimento material que determina as condições da existência humana 

(SAVIANI, 2011a).  

 

Assim, apostamos na importância do conhecimento científico (muitas vezes negado 

também aos professores de anos iniciais) e na historicização dos processos de 

formação de professores para problematizar a reassunção do sujeito professor a sua 

posição de produtor de conhecimento, rompendo com a ideologia hegemônica que 

nos relega o papel de transmissores de um conhecimento produzido por uma elite 

dominante, procurando fazer uso da educação como forma de se manter no poder e 

perpetuar as relações sociais impostas pelo modo de produção capitalista. Desta 

forma propusemos em nossa formação o resgate da identidade do professor, 

entendendo ser essencial iniciar nossos diálogos procurando promoção desse 

resgate. 

 

Contudo, para a PHC conseguir imprimir seus objetivos faz-se necessário que o 

professor tenha a clareza das contradições da sociedade que marcam o seu fazer e 

saiba posicionar-se diante dessas contradições impostas pelo modelo educacional 

capitalista, a fim de perceber em que direção seguir para alcançar seus objetivos 

enquanto sujeito produtor de conhecimentos e mediador na produção desses 

conhecimentos, formando outros sujeitos que saibam se colocar socialmente como 
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promotores de transformação social na busca de uma sociedade mais solidária e 

igualitária. 

 

Como já mencionado, a PHC vê na educação escolar um meio de alcançar a 

formação do ser humano objetivando elevar a consciência da classe trabalhadora 

quanto às possibilidades de transformação social por meio da apropriação de 

conhecimentos científicos. Para tanto, Saviani ; Duarte, 2012, p. 158) nos adverte 

sobre a necessidade de organização dos professores afirmando que, 

 

Há necessidade de os professores se organizarem na luta para que a 
escola torne-se uma instituição que inspire e aspire conhecimento. O foco 
de tudo o que se faz dentro da escola deve ser o conhecimento. Precisamos 
resistir às políticas educacionais que apontam em direção à 
descaracterização da escola e do trabalho do professor. 

 
Contudo, para levarmos a cabo esse objetivo, precisamos amenizar as fragilidades 

da formação docente que comprometem o processo de aprendizagem na 

constituição do sujeito integral. Fragilidades da formação inicial e continuada, que 

levam o docente ao drama do ecletismo pedagógico, fazendo-o mover-se entre a 

falta de condições de trabalho e o dever de promover práticas docentes 

transformadoras. Tudo isso sem sustentação teórica-filosófica que lhe dê suporte e a 

compreensão de sujeito produtor de conhecimentos. Reproduzindo mecanicamente 

o conhecimento elaborado por outrem. 

 

Quanto a essa questão, Nóvoa (2002, p.12) nos adverte sobre o contrassenso que 

vivemos em relação à desvalorização do profissional da educação e o grande valor 

que essa sociedade dá ao conhecimento. Segundo o autor é 

 

[...] um paradoxo a glorificação da sociedade do conhecimento em contraste 
com o desprestígio com que são tratados os professores. Como se por um 
lado achássemos que tudo se resolve dentro das escolas e, por outro, 
achássemos que quem está nas escolas são os profissionais razoavelmente 
medíocres, que não precisam de grande formação, grandes condições 
salariais, que qualquer coisa serve para ser professor.  

 

Assim, foi com a intenção de chamar a atenção do docente quanto a fatos como 

esses que percorremos o caminho histórico da constituição da profissão a partir de 

Geraldi (2013) a fim de refletirmos sobre a necessidade deste sujeito se apropriar da 

importância de sua atuação para o desenvolvimento social deste país. Segundo o 
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Geraldi (2013, p. 85), a identidade do professor foi se construindo ao longo da 

história. Resgatando esse processo a partir do século XIV, verificou-se, nas ―escolas 

de sábios‖, o mestre era caracterizado pelo sujeito que produzia saberes e reflexões, 

levando esse conhecimento aos seus discípulos, não havendo assim uma 

separação radical entre aquele que ensinava e aquele que produzia conhecimento. 

Mas, já nos primórdios do mercantilismo, o germe da identidade atual do professor 

começa a se apresentar com a divisão do trabalho, pois naquele momento histórico, 

―[...] o mestre já não se constitui pelo saber que produz, mas por saber um saber 

produzido que ele transmite.‖ E, com o mercantilismo e a urgência de instrução e de 

instrutores que o período trouxe, emerge a ―nova‖ identidade do professor, ou seja, 

transmissores de um saber elaborado e refletido por outrem, separando o professor 

de seu processo de conhecimento e, por consequência, do produto de seu trabalho. 

Relegando a este o mero papel de executor de um conhecimento. 

 

A situação de executor se evidencia ainda mais no campo aqui proposto, uma vez 

que se trata do ensino da língua materna sendo realizado por um profissional que 

não tem a formação em linguagem, reproduzindo, portanto, o conhecimento teórico 

produzido por outro sujeito.  Apoiando-se, além disso, no conhecimento cotidiano de 

seu fazer, sendo este, na maioria das vezes, um conhecimento que se adquire sem 

reflexão, sendo, segundo Duarte (2010), um conhecimento ―automático, rotineiro, 

espontâneo, isto é, tácito‖. 

 

Assim entendemos que formações continuadas podem se apresentar a esse 

profissional como uma alternativa para o fomento de práticas pedagógicas situadas 

e transformadoras a fim de situá-lo como sujeito produtor de conhecimento, 

resgatando sua identidade profissional e mobilizando fazeres necessários à 

profissão. Mas, como Saviani (2004), entendemos que a formação para construção 

da identidade docente deve superar o senso comum educacional por meio de 

reflexões teóricas alcançando a consciência filosófica. Quanto a isso o autor nos 

alerta que  

 

a passagem do senso comum à consciência filosófica é condição 
necessária para situar a educação numa perspectiva revolucionária. Com 
efeito, é esta a única maneira de convertê-la em instrumento que possibilite 
aos membros das camadas populares a passagem da condição de ―classe 
em si‖ para a condição de ―classe para si (SAVIANI, 2004, p.7). 
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Nesse sentido, desenvolver formação docente tendo como foco o ensino da leitura e 

seus múltiplos sentidos, apresenta-se como ação básica na promoção do diálogo 

entre identidade profissional e a práxis educativa. Entendemos ainda ser necessário 

partirmos da prática do docente, uma vez que, segundo Saviani (2011a), a prática 

tem primado sobre a teoria, já que esta é derivada da prática. Assim propusemos a 

articulação entre teoria e a prática, unificando-as na práxis, buscando promover 

reflexões a partir de um aporte teórico situado, validando o desenvolvimento do 

processo formativo na escola, procurando suplantar o conhecimento tácito ao 

promover a superação de práticas espontaneístas e esvaziada de sentidos, na 

intenção de trazer à consciência docente a importância de sua atividade intelectual e 

criadora.   

 

Dessa forma, entendemos, assim como Paulo Freire, que ninguém nasce educador, 

mas se forma educador na prática e na reflexão da prática, entretanto cremos que 

essa reflexão sobre a prática precisa ser mediada, pois de acordo com Nóvoa 

(2009), as práticas docentes são extremamente difíceis e complexas, apesar de às 

vezes o sistema alimentar a ideia de que ensinar é simples. Contudo, como não 

comungamos dessa opinião, compreendemos que processos formativos são o lócus 

por excelência para a reflexão sobre a prática, aconteçam eles no seio da escola ou 

em espaços de diálogos próprios para esse fim. 

 

Foi dentro dessa concepção teórico-filosófica que trabalhamos a formação docente 

no desenvolvimento dessa pesquisa, a fim de devolver ao professor o exercício da 

produção de conhecimentos que lhe foi espoliado. Para tanto, articulamos a 

necessária unidade entre teoria e prática, para não incorrermos nas visões 

reducionistas de formações de professores descompromissadas com a concepção 

sociohistórica e emancipadora. Assim, além de exorcizar o exercício de capatazia 

imposto ao docente, intencionávamos também que os efeitos da atuação deste 

―novo/velho‖ professor impactassem na formação dos estudantes que passam pelas 

suas salas de aula. 

 

Entendemos ainda que, ao priorizar a formação humana por meio da leitura, os 

docentes precisam considerar a realidade e a historicidade de seus alunos, 

percebendo as tecituras que se dão durante a produção de sentidos evidenciada 
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pelas crianças quando são estimuladas a interagirem não só com os textos, autores, 

mas também com seus colegas de classe e professores. Os docentes precisam 

estar preparados para mediar os processos de humanização de seus alunos ao 

mesmo tempo em que os usam para promover os conhecimentos escolares. 

Contudo, essa relação dialógica precisa ser bem mediada e planejada para que se 

cumpra seu papel de formar leitores autônomos, prontos para lerem 

conscientemente livros e mundos. 
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5 EPILINGUAGEM: ATANDO PONTOS AO MANIPULAR A LINGUAGEM 

 

Romero (2011), citando Auroux (1989), explica-nos que a origem do conceito de 

Epilinguismo é atribuída à Antoine Culioli, um linguista francês. Todavia, esse 

conceito foi trabalhado nesta pesquisa a partir de leitores de Culioli como Franchi 

(2006 e 2011), Rezende e Onofre (2006), Rezende (2008 e 2010) e Semeghini-

Siqueira e Bezerra (2015). Antes, contudo, de adentrarmos nas reflexões sobre tal 

abordagem e da leitura nessa perspectiva, sentimos a necessidade de situar o leitor 

sobre a concepção de linguagem que defendemos nesse trabalho.  

 

Quando falamos no ensino da língua materna precisamos ter em mente quais os 

objetivos desse ensino na escola. Então a primeira pergunta que devemos nos fazer, 

segundo Travaglia (2005, p. 17), é ―Para que se dá aulas de uma língua para seus 

falantes?‖ Contudo, a resposta a essa pergunta  vai depender da maneira como o 

professor concebe a linguagem e a língua. Assim, os pressupostos que embasam 

sua concepção, embasarão também sua prática, pois, a forma como se concebe a 

língua, estruturará seu trabalho em sala de aula. É dentro dessa perspectiva que 

iniciamos esse capítulo, ou seja, expondo nossa concepção de língua(gem) e 

sujeito. 

 

Compreendemos a linguagem como processo de interação, onde os sujeitos, para 

além de externarem seus pensamentos ou de emitirem uma mensagem, usam a 

língua para interagir por meio de operações enunciativas que envolvem o 

enunciador e o coenunciador, ou seja, os sujeitos. Dessa forma, a língua(gem) é 

lugar de interação humana, produzindo  sentidos entre os enunciadores em uma 

dada situação  enunciativa em um determinado contexto ideológico, espaço-

temporal, sócio-histórico. Segundo Travaglia (2005), a língua não é um sistema 

abstrato de formas linguísticas, nem uma enunciação isolada, mas sim um 

fenômeno social que se realiza na interação. 

 

Essa forma de conceber a linguagem prioriza as relações sociais nas situações de 

comunicação em que as enunciações são produzidas, sendo assim, a linguagem é 

caracterizada pelo diálogo, por operações de regulação, de referenciação e de 

representação. É a esta concepção de linguagem que este estudo se filia, pois 
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entendemos que língua e linguagem são indissociáveis, são produção e negociação 

de sentidos por meio das relações sociais estabelecidas entre os sujeitos da 

enunciação.  

 

Entender que concepções orientam nossa prática pedagógica no ensino da língua 

materna é importante, uma vez que nossas concepções estão intimamente 

relacionadas ao tipo de sujeito que pretendemos formar enquanto professores da 

língua portuguesa, pois, mesmo sem saber ou querer, podemos estar formando 

sujeitos que não condizem com nossa proposta de formação de aluno. Desta forma, 

baseados em Koch (2005, p.13), esta pesquisa advoga a formação um sujeito que 

se constitui na produção social e na interação com os outros, que (re)produz o social 

na medida em que participa ativamente da definição das situações em que está 

engajado. Um sujeito ideologicamente situado, que se na interação com o outro 

mediante à (re)produção dos discursos, chegando a um equilíbrio entre a 

socialização e a produção social. Sendo esta a concepção de sujeito que 

imprimimos em nossas propostas de ensino da leitura no processo de formação 

continuada, pois entendemos que essas concepções de língua e sujeito poderão nos 

levar a alcançar a segunda parte de nosso objetivo geral, ou seja, contribuir com a 

formação humana dos educandos por meio de situações concretas de interação e 

de produção de sentidos. 

 

5.1 EPILINGUISMO: URDINDO SENTIDOS 

 

Quando se fala no ensino da língua portuguesa, logo vem à nossa memória o estudo 

da gramática e todas as suas complicadas regras envolvendo as classes de 

palavras, desde a estrutura até a sua função. Assim, ficamos a refletir, precisamos, 

de fato, ensinar aos alunos a estrutura da língua por meio da gramática normativa e 

descritiva a fim de que eles se tornem falantes da língua portuguesa? Não estamos 

tratando de alunos nativos da língua e, portanto, conhecedores da estrutura da 

língua, uma vez que a usam em todos os contextos a partir de uma gramática 

internalizada? Por que então, trazemos para a escola um ensino da língua materna 

como se fosse o ensino de uma segunda língua, trabalhando-a de forma 

instrumental e prototípica? 
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É claro que compreendemos a aprendizagem da língua portuguesa para além do 

propósito de interação verbal, mas entendemos que será por meio da interação e 

das relações sociais que virá a apropriação de conhecimentos científicos, culturais, 

políticos, entre outros. Pois, concordamos com Martins (2015, p. 69), quando ela diz 

que   

 

Apenas pela linguagem se tornam possíveis a fixação, a consolidação, a 
generalização e o intercambio entre as pessoas dos conhecimentos 
adquiridos ao longo da história humanidade. Portanto, o desenvolvimento 
do pensamento humano realiza-se no processo de apropriação dos 
conhecimentos elaborados no decorrer do desenvolvimento histórico-social, 
sendo por ele condicionado. 

 

Por isso, compreendemos, como Franchi (2006), que nos anos iniciais do EF o 

trabalho com a linguagem deve se dar de forma mais reflexiva e a partir dos 

conhecimentos sobre a língua que já foram internalizados pelos alunos.  Sendo 

assim, neste tópico, propomo-nos a retomar a discussão de como a leitura tem sido 

ensinada nos anos iniciais do EF, objetivando refletir sobre uma alternativa para o 

trabalho com a linguagem, de forma reflexiva, sob uma abordagem epilinguística, 

evitando as classificações gramaticais metalinguísticas que levam o aluno à 

memorização dos conteúdos sem relacioná-los aos poucos usos conscientes que 

deles faz, pois entendemos que a escola, na maioria das vezes, ainda se utiliza de 

exemplos artificiais, desprezando o já aprendido e internalizado pelos alunos em sua 

vida cotidiana.  

 

Contudo, não podemos falar aqui em uma nova proposição de ensino, uma vez que, 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1997, o documento defendia o 

trabalho com a linguagem na perspectiva epilinguística, pautados na fala de Geraldi 

(2013), a fim de voltar a reflexão linguística para os usos e funcionamento da língua 

(BRASIL, 1997, p. 38). Contudo, sabemos que esta tem sido, predominantemente, 

trabalhada nas escolas pela via da metalinguagem, ou seja, voltada para a 

descrição, categorização e sistematização dos elementos linguísticos, focando mais 

na dimensão linguística do que discursiva. Mas afinal, o que são atividades 

epilinguísticas? Como essa abordagem pode auxiliar no ensino da língua materna, e 

por consequência, da leitura, de forma a trazer para a escola uma reflexão 

linguística baseada nos usos sociais língua? 
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Franchi (2006, p. 95), nos explica que o trabalho com a linguagem se dá por meio de 

atividades linguística, epilinguística e metalinguística. A atividade linguística pauta-se 

nas atividades cotidianas de interação comunicativa na família, em sociedade ou na 

escola, fazendo-se necessário que esta se coloque como um espaço rico de 

interação social e diálogo entre interlocutores que são reais, que têm o que dizer e a 

quem dizer.  

 

Mas, segundo esse autor, na escola também deve acontecer, com mediação do 

professor, o trabalho com a linguagem de forma mais sistematizada, e diversificada, 

explorando os recursos linguísticos, a fim de levar os alunos a operarem sobre a 

estrutura da língua e sua própria linguagem. Contudo, inicialmente, nos primeiros 

anos de escolarização, quando a criança constrói conceitos linguísticos mais 

complexos e intensifica a prática da apropriação da linguagem, Franchi (2006) 

sugere que todo o trabalho linguístico seja feito por meio de atividades 

epilinguísticas. Conforme Franchi (2006, p. 97-98) 

 

Chamamos de atividades epilinguísticas a essa prática que opera sobre a 
linguagem, compara as expressões, transforma-as, experimenta novos 
modos de construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as 
formas linguísticas de novas significações. Não se pode falar de ―gramática‖ 
no sentido de um sistema de noções descritivas, nem de uma 
metalinguagem representativa como uma nomenclatura gramatical. Não se 
dão nome aos bois nem aos boiadeiros. O professor, sim, deve ter sempre 
em mente a sistematização que lhe permite orientar e multiplicar essas 
atividades.  

 

Dentro dessa perspectiva, as atividades epilinguísticas são atividades provocadas e 

estimuladas pelo professor que se relacionam com a atividade de produção e 

compreensão de textos, uma vez que cria condições de o aluno operacionalizar e 

ativar um sistema linguístico que já internalizou em suas atividades linguísticas 

cotidianas. Segundo Franchi (2006, p. 98), as atividades epilinguísticas são a porta 

de entrada para o trabalho gramatical inteligente e reflexivo, uma vez que é  

 

[...] somente pelos fatos relevantes de sua língua (relevantes = carregados 
de significação) que o aluno de gramática pode fazer hipótese sobre a 
natureza da linguagem e o caráter sistemático das instruções linguísticas, e 
pode um dia falar da linguagem, descrevê-la em um quadro nocional 
intuitivo ou teórico. Uma atividade metalinguística. 
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Dessa forma, o trabalho com a metalinguagem é defendido pelo autor na medida em 

que o ―saber‖ linguístico se aprimora e se torna consciente, não só da significação 

representativa de mundo, como também da ação da linguagem em suas interações 

e em suas ações. O autor defende a importância da gramática para a produção e 

compreensão de textos, mas entende que ela deve ser concebida como um 

―conjunto das regras e princípios de construção e transformação das expressões de 

uma língua natural que as correlacionam com o seu sentido e possibilitam a 

interpretação‖ já que ela é ―[...] de início, esse saber linguístico que todo falante 

possui, em elevado grau de domínio e perfeição‖ (FRANCHI, 2006, p. 99). 

 

Segundo Rezende (2008, p. 96), a produção de textos orais e escritos é o objetivo 

maior do ensino da língua portuguesa. O ensino da gramática, na execução desse 

objetivo, deve estar subordinado a ele, proporcionando um melhor resultado no 

ensino da língua. A autora afirma que atividade epilinguística enfatiza um ―trabalho 

interno de montagem e desmontagem de arranjos, significados ou valores‖ dos 

enunciados propostos (REZENDE, 2008, p. 97).  Ainda de acordo com a autora, são 

as apropriações feitas pelo aprendiz, em seu contexto, antes da produção de um 

texto, que vão fazer com que este sujeito escreva de forma ―criativa e não-

mecanicista ou padronizada‖.  Assim, é o sujeito com suas variações experienciais e 

linguísticas que, por meio da mediação em uma interação verbal específica, constrói 

e reconstrói significados que podem variar tantos quantos forem os momentos de 

interação verbal. Nesse processo, a linguagem se torna indeterminada e o sujeito 

constitui linguisticamente, de forma temporária, o significado de uma expressão. 

Contudo, como já vimos com Geraldi (2013), não se trata de uma indeterminação 

absoluta. 

 

É dentro dessa perspectiva dialógica e interacional da linguagem que pretendemos 

trabalhar os múltiplos sentidos que um texto pode produzir no leitor. Acreditamos 

que ver os processos de leitura sob esse viés promove a formação de leitores 

hábeis que negociam sentidos ao interagir com seus interlocutores. Todavia, para 

nos mover nessa perspectiva interacional da linguagem é necessário compreender a 

historicidade da língua, pois, o trabalho linguístico é dinâmico e está em constante 

transformação, como nos lembra Franchi (2011, p .64) ao afirmar que 
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A linguagem, pois, não é um dado ou resultado; mas um trabalho que dá 
forma ao conteúdo de nossas experiências, trabalho de construção, de 
retificação do ―vivido‖ que ao mesmo tempo constitui o sistema simbólico 
mediante o qual se opera sobre a realidade, e constitui a realidade como um 
sistema de referências em que aquele se torne significativo. 

 

Sob esse entendimento, a linguagem se constitui marcadamente pela história 

sempre construindo sentidos no aqui e agora, ancorados, porém, no sistema de 

referências da comunidade linguística, que é formado por um conjunto de categorias 

incorporadas ao longo do processo interlocutivo que os sujeitos dessa comunidade 

participam. Segundo Geraldi (2013, p.15) o resgate da historicidade da linguagem 

pretende recuperar o movimento que se dá na história pelo trabalho dos sujeitos, 

afastando tanto o mito da univocidade absoluta quanto o da indeterminação absoluta 

dos sentidos produzidos pelos sujeitos ao operar a linguagem.  

 

Ao pensar na concepção de linguagem e leitura que defendemos para o trabalho 

com a língua, compreendemos assim que este deve partir do texto como unidade de 

sentidos. E, tomando o conceito de texto emprestado de Geraldi (2013, p. 104), 

entendemos, para os fins a que esse trabalho se propõe, a concepção de texto 

como 

 

[...] uma sequência verbal escrita coerente formando um todo acabado, 
definitivo e publicado‖ que ―a) se constrói numa relação entre um eu e um 
tu; b) opera com elementos que, sozinhos, são insuficientes para produzir 
um sentido fixo; c) inevitavelmente tem um significado, construído na 
produção e na leitura, resultado das múltiplas estratégias possíveis de 
interpretação compartilhadas por uma comunidade linguística, a que apelam 
tanto autor quanto leitor. 

 

Comunicamo-nos por meio de textos que é lugar de encontros, assim, não faz 

sentido, se preconizamos o ensino da língua a partir das interações dadas em 

situações concretas de comunicação, como conceber sílabas isoladas, palavras 

soltas e frases sem sentido como caminhos para o ensino da leitura? A sala de aula 

precisa ser lugar de produção de sentidos. Uma produção que não seja totalmente 

prevista pelos planejamentos didáticos, uma vez que os processos de interlocuções 

e os acontecimentos no momento das interações passam a orientar as reflexões 

sobre as leituras e os conhecimentos propostos.  
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Nessa perspectiva, não se trata de fazer leituras obrigatórias para responder 

perguntas prontas e acabadas, mas se trata ―[...] de reconstituir, em face de uma 

leitura de um texto, a caminhada interpretativa do leitor: descobrir porque esse 

sentido foi construído a partir das ―pistas‖ fornecidas pelo texto‖ (GERALDI, 2013, 

p.112). Contudo, pôr em prática essa concepção de leitura requer atenção ao 

acontecimento dialógico que ocorre no espaço da sala de aula e mais do que isso, 

essa concepção de trabalho com textos abre a possibilidade de resgate do trabalho 

do professor como agente produtor de conhecimento, desconstruindo a identidade 

adquirida pelo ―exercício de capatazia‖ imposta pelo sistema (GERALDI, 2013, 

p.113). Além disso, trabalho com leitura nessa perspectiva alinhava a produção de 

textos com a leitura. Já que quando produzimos um texto precisamos ter o que dizer, 

ter uma razão para dizer, ter para quem dizer e ter uma estratégia para dizer. Desta 

forma, o trabalho com a leitura está integrado ao processo de produção de textos 

incidindo sobre o que se tem a dizer e as estratégias para fazê-lo, levando o 

resultado da produção de texto a se realizar a cada leitura, de acordo com Geraldi 

(2013, p. 166) um  

 

[...] processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do bordado 
tecido para tecer sempre o mesmo e outro bordado, pois as mãos que 
agora tecem trazem e traçam outra história. Não são mãos amarradas – se 
o fossem a leitura seria reconhecimento de sentidos e não produção de 
sentidos; não são mãos livres que produzem o seu próprio bordado apenas 
com os fios que trazem na veia de sua história – se o fossem a leitura seria 
um outro bordado que se sobrepõe ao bordado que se lê, ocultando-o, 
apagando-o, substituindo-o. São mãos carregadas de fios, que retomam e 
tomam os fios que no que se disse pelas estratégias do dizer se oferece 
para a tecedura do mesmo e outro bordado. 
 
É o encontro destes fios que produz a cadeia de leituras construindo os 
sentidos de um texto. 

 
Essa forma de conceber a produção, o texto e a leitura requerem mais do que textos 

levados para a sala de aula como uma proposta para interpretação pronta e 

acabada. Aliás, ao contrário, requer que a leitura motive os alunos buscarem mais 

conhecimentos relacionados às temáticas, abrindo assim uma janela para a busca 

de novos conhecimentos e aprendizagens até de conteúdos não previstos, mas que 

a caminhada interpretativa dos alunos os leva a essa necessidade.  É respeitando 

esse perfil de leitor que propomos práticas de leitura com foco na abordagem 

epilinguística da linguagem, a fim de formar o leitor que, ao se inserir num contexto e 

considerando este, possa adequar-se à situação comunicativa compreendendo os 
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discursos ali postos, interagindo com os mesmos, negociando sentidos e produzindo 

conhecimento.  

 

Assim, nossa proposta de trabalho com a leitura nos anos iniciais do EF, por meio 

de mecanismos próprios da atividade epilinguística, permitirá que textos sejam 

transformados em busca de uma adequação de sentidos a partir das vivências 

históricas, das experiências linguísticas do sujeito, que, por meio da mediação do 

outro mais experiente, produzirá sentidos ao manipular a linguagem num contexto 

de interação dialógica (REZENDE, 2008, p. 97). 

 

Semeghini-Siqueira e Bezerra (2015), concordando com Rezende (2008), afirmam 

que reestruturar um texto implica em sua revisão e reescrita, acionando uma série 

de atividades epilinguísticas entre sua primeira versão e a última. Sendo a mediação 

do professor essencial para a apropriação de conhecimentos linguísticos-

discursivos, entre outros. Assim, de acordo com as autoras,  

 
[...] as atividades epilingüísticas precisam focalizar as dificuldades dos 
alunos e/ou partir do que já sabem para a ampliação das possibilidades de 
utilização da língua. Nesse sentido, é necessário o diagnóstico criterioso 
dos pontos que precisam ser trabalhados. Se se pretende que os alunos 
leiam e escrevam melhor, é preciso pensar em instrumentos que permitam 
observar como eles estão lendo e escrevendo, que problemas persistem, 
qual a sua natureza, quais precisam ser trabalhados primeiro e, em função 
disso, que atividades desenvolver (SEMEGHINI-SIQUEIRA ; BEZERRA, 
2015, p.3).  

 
Portanto o trabalho com epilinguagem requer que os professores partam dos 

conhecimentos linguísticos já adquiridos pelo estudante e, apoiando-se nos recursos 

linguísticos já existentes, propõem-se sua ampliação e a apropriação dos 

conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. Empoderando não só 

linguisticamente como politicamente o aluno, principalmente os das classes 

dominadas, com o melhor que a humanidade produziu. 

 

A proposta com o trabalho nessa perspectiva se materializou conforme a 

metodologia de pesquisa e de ensino apresentadas no capítulo que segue. 
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6 METODOLOGIA: FIANDO CAMINHOS, BORDANDO POSSIBILIDADES 

 

Objetivando facilitar o entendimento de como organizamos nosso percurso 

metodológico, dividimos este capítulo em cinco subcapítulos. No primeiro 

apresentaremos os pressupostos teóricos sobre a metodologia que desenvolvemos 

nesse trabalho; no segundo apresentaremos os pressupostos teóricos a partir dos 

quais desenvolvemos a metodologia de ensino, no terceiro descreveremos a 

metodologia de pesquisa em suas etapas; no quarto subcapítulo apresentaremos o 

contexto da pesquisa, e, por fim, no quinto, apresentaremos os procedimentos de 

análise de dados. 

 

6.1 PESQUISA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA: DIÁLOGO COM OS SUJEITOS 

  

A pesquisa em ciências humanas, uma vez que envolve sujeitos humanos, implica, 

segundo Severino (2014, p.199), uma ―íntima vinculação da dimensão ética com a 

política, dada a exigência de afirmação da alteridade, da presença do outro, para 

que se possa falar de qualidade ética de qualquer ação humana.‖ Assim, 

procuraremos nos pautar por essa ―íntima vinculação‖, pois, temos a clareza de que 

o objeto de pesquisa das ciências humanas não é um objeto, e sim um sujeito. 

Bakhtin (1997) também nos adverte sobre os cuidados que devemos ter enquanto 

pesquisadores das ciências humanas, segundo esse autor, 

 

As ciências exatas são uma forma monológica do saber; o intelecto 
contempla uma coisa e emite enunciado sobre ela. Aí só há um sujeito: o 
cognoscente (contemplador) e falante (enunciador). A ele só se contrapõe a 
coisa muda. Qualquer objeto do saber (incluindo o homem) pode ser 
percebido e conhecido como coisa. Mas o sujeito como tal não pode ser 
percebido como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não 
pode tornar-se mudo; consequentemente, o conhecimento que se tem dele 
só pode ser dialógico (BAKHTIN, 1997, p. 403). 

 

Diante dessas considerações, percebemos que o sujeito de nossa pesquisa tem voz, 

enuncia-se e expressa seus valores acerca do objeto de estudo, assim como nós 

pesquisadores, sendo, portanto, produtores de textos e de conhecimentos. A 

pesquisa, vista por esse viés, deve ser dialógica e constitutiva dos sentidos advindos 

das contrapalavras que emergem no diálogo entre os envolvidos na situação de 
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interação, transformando-se em espaço de formação de sujeitos que se constituem 

por meio da linguagem. 

 

É esse o sentido que imprimimos em nossa metodologia de pesquisa, ou seja, por 

meio de procedimentos que envolviam a participação e o diálogo, ouvimos a voz aos 

sujeitos pesquisados, procurando compreender o processo de pesquisa em uma 

atitude ativa e responsiva durante o desenvolvimento do trabalho. Assim, tendo em 

vista tal proposta dialógica e interacional, propusemos uma pesquisa de cunho 

qualitativo, dentro da abordagem da pesquisa intervenção pedagógica, a fim de 

atender nosso objetivo, pois, compreendemos, como Damiani et al (2013, p. 58) que, 

este tipo de pesquisa  

 

[...] são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 
inferências (mudanças e inovações) – destinadas a produzir avanços, 
melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas 
participam – e a posterior avaliação dos efeitos dessas inferências. 

 

A palavra intervenção aqui proposta, apresenta-se na perspectiva bakhtiniana, como 

já exposto, e também na perspectiva da abordagem dialética da compreensão da 

história humana, percebendo que a ação humana, por intermédio da mediação, 

―interfere no objeto de estudo, em seu contexto e em seus participantes neles 

provocando alterações, transformações‖ (FREITAS, 2009, p. 4).  

 

Em se tratando de uma proposta metodológica desenvolvida no contexto do 

mestrado profissional no ensino de humanidades, que pressupõe uma pesquisa 

aplicada, a concepção de Damiani et al (2013, p. 62), nos traz também a necessária 

dimensão do caráter aplicado de nossa pesquisa, trazendo-nos ainda a importância 

de delimitar de forma objetiva o método da intervenção (método de ensino) e o  

método da avaliação da intervenção (método de pesquisa propriamente dito) para 

que fique claro como se deu o processo investigativo, visto que, este se torna mais 

complexo em virtude desses dois componentes.  

 

6.2 METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Como já exposto neste trabalho, a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) foi o fio 

condutor de nossas ações, e para a metodologia de ensino não poderia ser 
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diferente, assim a propusemos baseada nos mesmos pressupostos para traçarmos 

as ações da nossa proposta de formação de professores. 

 

Foi dentro dessa base teórica que procuramos desenvolver o processo de formação 

no qual os professores colocaram-se como sujeitos da ação, apresentando suas 

práticas leitoras e condições de desenvolvê-las, refletindo sobre as concepções 

apresentadas de ensino da leitura, e, procurando situar-se em uma ou em todas as 

concepções, a fim de que compreendessem a necessidade (ou não) de 

ressignificação de práticas leitoras espontaneístas e executórias que permeiam 

historicamente o ensino da leitura no Brasil. Assim, um dos objetivos de nossa ação 

foi colocar as assinaturas dos docentes em suas práticas pedagógicas. 

 

Para tanto fomentamos situações pautadas pela PHC, quando propusemos a 

reflexão de cada sujeito participante sobre sua realidade objetiva, não só enquanto 

profissional da educação, mas, principalmente enquanto ser humano. 

 

Procuramos partir do contexto social em que esses sujeitos estão inseridos, a fim de 

problematizá-lo para instrumentalizá-los, de modo que pudessem chegar ao ponto 

culminante do processo formativo, incorporando instrumentos culturais que 

alterassem qualitativamente não só sua prática educativa, mas sua prática social 

global. Essa ação se fez fundamental, uma vez que entendemos que esses 

instrumentos culturais se transformam em ferramentas de reflexões e ações, 

essenciais para qualquer sujeito se mover no mundo, de forma consciente e 

autônoma. Sendo esse, o momento catártico proposto por Saviani (1999, p. 83) na 

metodologia delineada por ele como método de ensino da PHC. 

 

Pautados nessa metodologia de ensino, objetivamos a alteração qualitativa na 

prática educativa dos docentes na medida em que propusemos a eles que 

passassem de uma visão sincrética sobre ela, para uma visão sintética, conforme 

preconiza a PHC. Ou seja, propomo-nos a levar o docente a ver seu trabalho não 

mais de forma fragmentada, mas na totalidade de seu fazer e dos conhecimentos a 

serem mediados em suas aulas, alterando também a prática social de seus alunos. 

Acreditamos que a catarse produzida pelos processos formativos, sejam eles de 

professores ou de estudantes, conforme proposta por Saviani (1999), forma sujeitos 
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humanos, que, convencidos de suas historicidades, passarão atuar a partir de sua 

realidade objetiva na intenção de modificá-la, se assim considerarem necessário.  

 

Resta-nos ainda pontuar que, entendemos que a apropriação da linguagem é 

condição fundamental para que os sujeitos possam apreender conceitos para melhor 

compreensão e ação no mundo. Assim, colocamos o trabalho com as práticas de 

linguagem como o fio condutor do processo de ensino e aprendizagem seja do 

docente ou do discente. Devido a isso propusemo-nos a trabalhar com uma 

metodologia de ensino que prima pela reflexão interdiscursiva, considerando as 

contrapalavras surgidas na interlocução pesquisadores-pesquisados. 

 

6.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O caminho metodológico, a que nos propusemos percorrer em nossa pesquisa, está 

ancorado nos pressupostos da pesquisa de intervenção pedagógica, o que implica a 

interação dialógica e participação dos sujeitos envolvidos na pesquisa, considerando 

suas histórias e seus conhecimentos. Assim, partimos do pressuposto de que o 

pesquisador e pesquisados são produtores de conhecimento, promovendo 

interferências nos processos de ensino-aprendizagem a fim de produzir avanços e 

melhorias na aprendizagem dos sujeitos que participam deste tipo de pesquisa 

(DAMIANI et al, 2013, 57). Foi dentro dessa perspectiva que propusemos organizar 

nossa pesquisa em etapas, conforme descreveremos a seguir. 

 

6.3.1 Etapas da Pesquisa 

 

A pesquisa foi dividida em quatro etapas. A primeira etapa foi o planejamento, 

quando se deu o levantamento bibliográfico, a elaboração do projeto de formação de 

professores e a seleção de materiais.  

 

A segunda etapa foi a de produção de dados que se deu por meio da execução da 

nossa proposta de formação com um grupo de professores que atua com o ensino 

da leitura nos anos iniciais do EF. Nesta etapa, refletimos sobre a identidade 

docente e o ensino da língua materna nos anos iniciais do EF, com foco nas práticas 

de leitura que promovam a formação do leitor na perspectiva de humanidades.  
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Entendemos que por meio de operações discursivas da linguagem seja possível 

efetivar a formação de sujeitos que consigam, para além de compreenderem os 

múltiplos sentidos que os enunciados podem sugerir, posicionarem-se em um 

determinado contexto, de forma ética, estética e politicamente adequadas ao mundo 

contemporâneo e a todas as suas demandas, inclusive compreendendo as 

contradições que nos são impostas. 

 

Foi dentro desse contexto que no espaço de formação aconteceram diálogos e 

interações entre os participantes da pesquisa. Tais interações efetivaram-se nos 

momentos de estudo com as reflexões proposta sobre a temática por meio de rodas 

de conversas, apresentação de atividades de leitura por parte dos cursistas com 

exposição dialogada, palestra e oficina de ressignificação e elaboração de atividades 

sob uma abordagem epilinguística. As atividades elaboradas na formação serviram 

como base para a elaboração de outras atividades a serem usadas no contexto de 

cada participante a fim de pudessem experienciar junto à sua turma o 

desenvolvimento de um trabalho na abordagem apresentada. 

 

Para tanto, propusemos um plano de formação de professores desenvolvido em 03 

módulos, com carga horária total de 60 horas, divididas entre momentos presenciais 

e à distância, conforme projeto de formação apresentado no apêndice A. Dessa 

forma, o ambiente de formação tornou-se um espaço de produção dos dados da 

pesquisa a partir do uso dos seguintes instrumentos de produção de dados:  

 

a) observação in loco;  

b) entrevistas  informais;  

c) documentos produzidos nos encontros:  

 elaboração de atividades;  

 caderno de anotações;  

 fotos;  

 gravação de áudios; 

 fichas de avaliação dos encontros e do material educativo; 

d) narrativa autobiográfica; 

e) questionários e, 

f) canais de interação por meio de fóruns virtuais.  
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Ao final do curso propusemos adotar a narrativa autobiográfica como forma de 

resgate da história dos sujeitos pesquisados, suas relações com a língua materna, 

suas trajetórias pessoais e profissionais a fim de que os cursista pudessem refletir 

sobre seus percursos formativos e ainda avaliarem a proposta que apresentamos. 

Tais dados emergiram em forma de memorial, a partir da reconstituição da história, 

dos caminhos e dos descaminhos do sujeito pesquisado sob o seu próprio olhar e 

voz. É importante ressaltar que os questionários foram sugeridos com a intenção 

produzir dados para compreender o perfil dos nossos informantes e a realidade das 

condições de trabalho com leitura nas escolas dos professores participantes da 

formação.  

 

A formação foi avaliada (APÊNDICE A) a cada encontro presencial para que,  

durante  sua execução, pudéssemos captar as necessidades e impressões dos 

cursistas e trazê-las para o diálogo  quando pertinentes à temática proposta. Ainda 

nessa etapa, na perspectiva de um mestrado profissional, em consonância com a 

metodologia de pesquisa selecionada, propusemos aos sujeitos da pesquisa, a 

validação ou não da proposta de formação por meio de instrumento próprio 

(APÊNDICE A) a fim de que pudéssemos reorientar o processo formativo para 

outros grupos de docentes. Todo esse caminho foi documentado por meio de 

registros escritos e gravação de áudio, realizados durante os encontros presenciais. 

A inserção no campo de pesquisa, ou seja, o processo de formação durou dois 

meses. 

 

A terceira etapa foi o momento de organização, categorização e análise dos dados 

produzidos durante o período de formação, promovendo o entrelaçamento dos 

diferentes instrumentos de coleta de dados obtidos para compreender, à luz do  

referencial teórico, os efeitos produzidos pela proposta de formação,  a fim de 

responder à pergunta que orienta essa pesquisa, ou seja, como propor mudanças 

qualitativas nas práticas de leitura dos docentes de anos iniciais do EF a fim de que 

suas ações contribuam para a formação humana e integral dos educandos? 

E, por fim, a quarta e última etapa da pesquisa, após análises e reflexões sobre os 

dados produzidos, aplicação das atividades propostas e avaliação dos professores 
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sobre viabilidade ou não da proposta de ensino de leitura  trabalhada na formação, 

redigimos o relatório final da pesquisa.  

 

É importante ressaltar que todo material produzido no processo formativo foi 

reorganizado em forma de um produto educacional, conforme preconiza as normas 

do mestrado profissional, como veremos no próximo capítulo. 

 

6.4 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Cabe lembrar que o objeto dessa pesquisa nasceu das inquietações surgidas em 

nosso percurso profissional que nos mostrou os desafios a serem transpostos no 

ensino da língua materna a partir de um determinado contexto. Nesse sentido, 

descreveremos a seguir o contexto da nossa pesquisa.   

 

6.4.1 O lócus da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada na Superintendência Regional de Educação de Cariacica 

(SRE Cariacica), que é um, dos onze núcleos, pedagógico-administrativos da 

Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU). 

 

A SRE Cariacica compreende os municípios de Cariacica, Viana, Santa Leopoldina 

e Marechal Floriano, sendo que neste último não há escolas de anos iniciais da rede 

estadual de ensino. A SRE está localizada na Rua Santa Marta, nº 1, em Campo 

Grande, Cariacica-ES. Ela foi reconhecida pelo ato de criação 5468/97 e administra, 

hoje, 29 escolas que ofertam anos iniciais do EF, sendo 5 escolas situadas na zona 

rural, dessas 2 são multisseriadas. Das 29 escolas, 3 funcionam com anos iniciais 

somente no turno matutino, outras 3 funcionam somente no turno vespertino, e as 

demais ofertam anos iniciais nos dois turnos. 

 

O lócus da pesquisa foi definido considerando a realidade educacional do território, 

uma vez que a SRE Cariacica é considerada pela SEDU a SRE que, historicamente, 

obtém os resultados internos do EF de maior fragilidade13, além de ser o espaço que 

                                            
13

  Segundo dados internos da Secretaria de Educação. 
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motivou esta pesquisa em função dos desafios apresentados para o fazer técnico 

pedagógico da pesquisadora.   

 

6.4.2 Os sujeitos da investigação  

 

A pesquisa foi realizada com professores que atuam com a disciplina de Língua 

Portuguesa (LP) por meio da Ação de Aprofundamento em Leitura e Escrita (Ação 

ALE) na SRE Cariacica. A Ação ALE é uma ação que complementa a carga horária 

da disciplina de LP nos anos iniciais do EF na rede estadual de ensino. A citada 

disciplina tem como carga horária semanal 8 aulas de 55 minutos. Para que o 

professor regente possa ter garantido seu 1/3 de hora-atividade conforme preconiza 

a lei federal nº 11.738 de 16/07/2008, a forma como a rede estadual encontrou para 

garantir o planejamento e momentos de estudo dos professores dos anos iniciais foi 

trabalhar com a Ação ALE, dividindo a carga horária de LP da seguinte forma: 6 

aulas para o professor titular da turma e 2 aulas para o professor da Ação ALE, 

sendo que este deverá trabalhar na perspectiva da intensificação da apropriação da 

escrita e da leitura. 

 

Trata-se de um público bem restrito, havendo 1, no máximo dois profissionais por 

turno em cada escola. Este perfil de professor foi escolhido por ser o sujeito que 

trabalha, intencionalmente, com atividades focadas no ensino da leitura, objeto de 

nossa pesquisa, e, principalmente, por ser um público que carece de formação 

dentro da rede estadual, uma vez que se observou, por exemplo, formação do 

PNAIC/MEC para docentes de turmas de 1º ao 3º ano de 2013 a 2018, e formação 

da SEDU por meio do Centro de Formação de Profissionais da Educação do Espírito 

Santo (CEFOPE), para professores de 4º e 5º ano em 2016, contudo os profissionais 

que atuam com a Ação ALE não puderam participar dessas formações, destinadas 

somente para os regentes titulares das turmas. 

 

Além disso, o público alvo trabalha com alunos de anos iniciais, ou seja, com a 

formação do leitor  no início de sua vida acadêmica, e sabemos que, em se tratando 

de educação escolar, já na creche podemos iniciar o trabalho com a formação do 

leitor. Dessa forma, compreendemos ser importante a apropriação teórica, por parte 

dos docentes, de práticas leitoras ancoradas na abordagem epilinguística que  pode 
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subsidiar  o trabalho escolar com a língua materna. Segundo Geraldi (2015, p. 59), 

esse tipo de operação com linguagem começa bastante cedo entre os falantes, pois  

 

[...] mais ou menos entre 4 e 5 anos, as crianças brincam com o sistema da 
língua, elaborando rimas e explorando a sonoridade das palavras, dizendo a 
mesma coisa de outro modo, as autocorreções, as reelaborações, 
perguntando e explicando para si mesmas o que ouvem. 
 

Sendo já operações corriqueiras na vida das crianças, Franchi (2006, p. 97) 

recomenda que, desde cedo, a escola leve os alunos a diversificarem os recursos 

expressivos com que falam e escrevam. As operações com a epilinguagem, além de 

ensinarem a língua materna em uma perspectiva funcionalista,  abrem caminho para 

um trabalho criativo com a gramática nos anos finais do EF. 

 

Assim, a formação aconteceu em horário de serviço do docente, somente no horário 

matutino, tendo sido ofertadas 20 vagas, preenchidas com os professores do turno 

matutino que sinalizaram o desejo em participar da pesquisa.  

 

Antes de iniciarmos nossos diálogos, fizemos uma pesquisa diagnóstica sobre os 

professores da Ação ALE na SRE Cariacica (APÊNDICE B) para conhecermos o 

perfil dos docentes que atuam com a ação e, por conseguinte, de nossos cursistas, 

procurando compreender ainda quais eram seus entendimentos sobre leitura e 

formação humana. O questionário 1 foi respondido por 31 docentes, e apontou o 

seguinte perfil: 

o 94% dos docentes são do sexo feminino; 

o 100% dos docentes são formados em pedagogia; 

o 77% dos docentes cursaram a graduação em instituição privada; 

o 35% dos docentes cursaram sua graduação na modalidade EAD 

o 80% dos docentes possuem especialização;  

o 62% possuem até 13 anos de formado;  

o 66% trabalham tem carga horária de até 40 horas semanais;  

o 64% atuam com até 5 turmas; 

o 70% nunca participaram de cursos de formação continuada voltados ao 

ensino da leitura. 
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Além desses dados, conhecemos o que os docentes disseram entender por leitura e 

formação humana, que ao ser perguntado qual alternativa define melhor o conceito 

de leitura e formação humana obtivemos as seguintes respostas: 

 

- 45,2% compreendem que ler é uma atividade que exige do leitor foco no texto, 

reconhecendo o sentido das palavras e das estruturas do texto; 

 

- 41,9% compreendem que ler é uma atividade interativa, baseada em elementos 

linguísticos, na organização do texto e na produção de sentidos, e 

 

- 12,9% compreendem que ler é uma atividade de captação das ideias do autor. O 

foco é compreender as intenções do autor e o sentido que ele quis dar à sua 

produção. 

 

E, com relação á formação humana as respostas foram as seguintes: 

 

- 54,8% afirmou que é a formação de um sujeito crítico e capaz de trilhar seu próprio 

caminho por meio da aquisição de conhecimentos e de habilidades essenciais para 

o exercício da cidadania, para a inserção no mercado de trabalho, e 

 

- 45,2% disseram ser a formação integral do sujeito, abarcando todas as dimensões 

do ser, levando-o a agir enquanto ser humano, cidadão, profissional, produtor e 

consumidor de cultura geral. 

 

Essa análise diagnóstica confirmou para nós a hipótese de que a leitura ainda é 

ensinada com foco nas estruturas textuais para a maioria dos docentes, ainda que 

boa parte dos entrevistados afirme compreender a leitura como espaço de produção 

de sentidos, contudo, como verificaremos em nossas análises, somente alguns 

cursistas evidenciaram essa concepção em suas atividades, mas pudemos verificar 

uma forte presença dessa concepção em seus discursos. Confirmamos ainda a 

hipótese de que o conceito de formação humana disseminado pelas legislações 

educacionais foi cimentado pelo senso comum, ou seja, formação humana é aquela 

voltada para a formação profissional, ajustando o sujeito às necessidades do 

mercado de trabalho. 
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Assim, de posse desses dados e conhecendo qual seria o público da formação, 

iniciamos nossos diálogos a partir da mediação das temáticas propostas por meio do 

material elaborado especificamente para tal momento com os professores, como 

veremos no próximo capítulo. 

 

6.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

  

Nossa proposta de intervenção buscou dialogar com os cursistas na perspectiva de 

promover uma escuta sensível e atenta sobre as concepções, crenças e modos de 

fazer desses sujeitos participantes, procurando acolher respeitosamente suas 

práticas, mas também com o intuito de, se necessário, problematizá-las a fim de 

provocá-los para que percebessem possíveis cristalizações teóricas no ensino da 

leitura. Como argumenta Arnt (2016, p. 24),  

 

Entendemos escuta sensível e atenta como um meio pelo qual podemos 
sair de nosso ponto de vista, sempre parcial, incompleto, fragmentado e 
fragmentador, reducionista e redutor. É um meio de compreendermos onde 
estamos, articulando o contexto, o global, a multimensionalidade e o 
complexo. Por meio da escuta podemos perceber a multirreferencialidade 
da realidade, como os diferentes pontos de vista se entrelaçam, 
aparentemente contraditórios, mas complementares entre si. A escuta 
atenta pressupõe um ‗ouvir mais devagar‘ para ouvirmos também o 
inaudível, acostumando-nos a sentir e pensar os detalhes sutis da fala do 
outro.   

 

Para tanto, além da escuta e do diálogo nos momentos presenciais, também 

procuramos ouvir mais atentamente os cursistas por meio de 12 horas de gravação 

de áudios, para refletirmos sobre o inaudível, procurando captar os detalhes sutis 

subjacentes a cada fala dos participantes.  

 

E foi dessa forma que nos propusemos a dialogar com os cursistas a fim de ouvir 

suas histórias, anseios e práticas, procurando reconhecer a individualidade de cada 

um no contexto da coletividade e, a partir da construção colaborativa e solidária de 

conhecimentos, produzir dados a fim de buscar uma possível comprovação de 

nossa hipótese, ou seja, de que há possíveis cristalizações teóricas no ensino da 

leitura que inviabilizam propostas de práticas leitoras mais dialógicas e interativas, 

prejudicando a formação humana do aluno dos anos iniciais do EF. Pois, em 

conformidade com Nóvoa (2002), compreendemos que em um espaço de discussão 
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coletiva as opiniões tornam-se visíveis e são submetidas a opinião de seus pares, 

levando o docente a analisar as práticas dos colegas e analisar suas próprias 

práticas. Nas palavras desse autor, ―saber analisar e saber analisar-se‖, contribui 

para a ―[...] emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é 

autónoma na produção dos seus saberes e dos seus valores‖ (NÓVOA, 2002, p. 59). 

 

Para tanto elaboramos um percurso formativo de modo que o cursista viesse 

investigar sua prática a partir de reflexões teóricas e da interação com seus pares, 

pois, entendemos, como Kuenzer (2017, p. 342), citando Marx e Engels, que só 

reconhecemos aquilo que é objeto de nossa atividade porque atuamos praticamente, 

e a produção de conhecimentos só pode se resolver ―[...] pelo confronto entre a 

teoria e a prática, do qual emergem novas sínteses com potencial transformador da 

realidade‖  

 

Desta maneira, intercalamos reflexões teóricas com relatos da prática pedagógica 

dos cursistas com o propósito de que percebessem em qual/quais concepção/ 

concepções teórica(s) e contextos situavam suas práticas de leitura, uma vez que 

compreendemos que o conhecimento resulta da reprodução da realidade no 

pensamento, adquirindo significado para os sujeitos. 

 

Como propusemos investigação da prática e ―inovação‖ dela por meio da produção 

de atividades epilinguísticas, para análise dos dados produzidos, apoiamo-nos nos 

pressupostos da pesquisa intervenção procurando refletir sobre seus impactos nos 

conhecimentos produzidos e mediados coletivamente, a ser verificados por meio dos 

relatos e das devolutivas de atividades dos cursistas. E, para avaliarmos tais 

impactos procuramos nos guiar pelos seguintes critérios: 

 

 envolvimento dos cursistas nos diálogos (escuta e fala) propostos; 

 reflexão sobre a própria prática; 

 proposições das práticas de leitura dentro da abordagem dialogada realizadas 

pelos cursistas nas atividades presenciais; 

 qualificação da proposta demonstrada por meio da sequência de atividades 

elaboradas e desenvolvidas pelos cursistas com suas respectivas turmas. 
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Ao encontro dessas categorias de análise definimos os dados a serem 

apresentados, analisando e evidenciando os episódios que consideramos mais 

significativos para o propósito desta pesquisa. Exporemos os dados a partir da 

apresentação/descrição do material educativo (Caderno Formativo), fazendo a 

análise em seguida.  
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7 O BORDADO: ANÁLISE DOS DADOS 
 

Com o objetivo de atender aos requisitos do mestrado profissional, elaboramos, em 

diálogo com as teorias estudadas, o material educativo Diálogos sobre Leitura e 

Humanidades: possibilidades práticas, assim todo o processo de formação foi 

documentado e a partir dessa documentação elaboramos nosso caderno formativo 

em formato e-book, apresentando as etapas do processo formativo e as atividades 

realizadas pelos cursistas com suas turmas, selecionadas14 por nós, com o objetivo 

de dar acesso a quem se interessar pelo tema, podendo inclusive utilizar tal material 

e fazer as adequações que julgar necessárias, uma vez que, concordando com 

Damiani et al (2013, p.59), acreditamos que ―os conhecimentos produzidos em tal 

contexto são capazes de beneficiar, diretamente, a prática de outros profissionais 

[...]‖. 

 

Desta forma, este livro digital contempla as reflexões teóricas, os relatos das 

vivências realizados em salas de aula, bem como as sugestões de atividades na 

abordagem apresentada para o trabalho com a leitura nos anos iniciais do EF, e 

ficará acessível aos profissionais que quiserem fazer uso dele, adaptando-o para 

sua realidade educativa. 

 

O material educativo Diálogos sobre leitura e humanidades: possibilidades 

práticas (figura 1), intitulado com o nome dado à proposta de formação, foi dividido 

em 3 tópicos. A cada encontro presencial com o grupo de professores utilizamos 1 

tópico. Elaboramos preliminarmente 2 tópicos do material. O terceiro tópico, 

produzido pelos cursistas, teve sua organização a partir das atividades de leitura 

desenvolvidas para suas turmas e dos relatos acerca do trabalho com essas 

atividades. 

 

 

 

 

                                            
14

  As atividades que constam no material educativo foram selecionadas por terem conseguido 
contemplas ou se aproximar  do que foi no curso de formação. 
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Figura 1- Material Educativo Diálogos sobre leitura e humanidades 

 
Fonte: Silva e Gomes (2018) 

 

O material, impresso para os cursistas no formato A4, foi mediado a partir de vários 

recursos e metodologias didáticos-pedagógicos como apresentação em slides e 

vídeos, momentos de escuta em roda de conversa e desenvolvimento de atividades 

problematizadoras e reflexivas sobre as temáticas da formação, seguindo um roteiro 

previamente planejado.   

 

Na sequência deste trabalho apresentaremos o material - estrutura e conteúdo -  em 

forma de tópicos e logo após cada um deles faremos a análise do momento da 

formação, a fim de não distanciar  do conteúdo a nossa percepção sobre os reflexos 

por ele causados no público participante da pesquisa 

 

7.1 TÓPICO 1: LEITURA E FORMAÇÃO HUMANA 

 

No primeiro encontro presencial iniciamos nossos diálogos compartilhando reflexões 

sobre a identidade docente, a fim de buscar a essência do professor e a importância 

social do seu fazer. Procuramos enfatizar os engessamentos das propostas de 

práticas de leitura devido à falta de condições objetivas para se desenvolver 

estratégias metodológicas, aos recursos didáticos utilizados e aos processos de 

gestão inadequados para uma atuação pedagógica consciente e crítica. 

Ressaltamos ainda, que os professores são produtores de conhecimento e de 

cultura na medida em que refletem conscientemente sobre seu fazer, ao interagir 

com seus pares e com os alunos, compartilhando saberes e fazeres. 

 

7.1.1 Planejamento do Tópico 1 
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Quadro 4 – Planejamento Tópico 1 

Duração 19 horas (4h presenciais e 15h não presenciais) 

Objetivos 
- Refletir sobre identidade docente, leitura e formação humana; 
- Refletir sobre as condições objetivas de produção de práticas de leitura; 
- Compreender a importância da Literatura como fator de formação humana. 

Conteúdos 

Identidade docente; 
Concepções de leitura; 
Análise do contexto escolar;  
Literatura e formação humana 

Metodologia 

Apresentação expositiva dialogada; 
Roda de conversa; 
Exibição de vídeos; 
Distribuição do material educativo (1º tópico); 
Leitura circular de conto. 

Mediação 

Promover o diálogo entre os participantes (cursistas e pesquisadores); 
Instigar a participação de todos por meio de questões provocativas contidas no 
material educativo e surgidas a partir das falas dos cursistas; 
Promover intervenções a fim de levar o cursista a investigar sua prática de leitura. 

Proposta de 
atividades 

presenciais 

1º momento: Reflexões teórico-práticas sobre os textos: 
1) ―Identidade docente: quem somos nós?‖; 
2) ―Práticas de Leitura: formando humanidades?‖ 
 
2º momento: Análise da realidade objetiva a partir de vídeos da série Desabafo de 
um Professor: 
1) ―Tema Diretores‖ 
2) ―Recursos Didáticos‖ 
3) ―Tipos de Alunos‖ 
4) ―Perrengues Pedagógicos‖ 
 
3º momento: Diálogo sobre Literatura e formação humana a partir da dinâmica 
Laboratório de Leitura. 
1) Leitura do conto Um Apólogo, de Machado da Assis 

Proposta de 
atividades 

não 
presenciais 

4º momento: Consolidando os conhecimentos 
1) Identificação do docente leitor por meio de respostas ao questionário 2 veiculado 
no AVA (CH: 2h); 
2) Laboratório de Leitura: Ler o conto O Espelho, de Machado de Assis e interagir 
no fórum. (CH: 5h) 
3) Leitura de textos técnicos e produção de texto reflexivo respondendo a seguinte 
questão: Ao analisar minhas práticas de leitura que tipo de sujeito estou formando? 
Dê exemplos de práticas de leitura que corroborem com sua resposta. (CH: 5h) 
4) Seleção de atividades de leitura para apresentação no próximo encontro 
presencial. (CH: 3h) 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

7.1.2 Desenvolvimento das atividades e análises 

 

Para desenvolvimento desse tópico, dividimo-lo em quatro momentos para fins 

didáticos. Um momento para cada objetivo a fim de delimitar os temas, mas com 

pleno entendimento de que as temáticas estão dialeticamente entrelaçadas. Assim, 

no primeiro momento promovemos reflexões teórico-práticas sobre os textos; no 

segundo procuramos promover uma análise da realidade objetiva do contexto de 
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produção de práticas de leitura; no terceiro momento dialogamos sobre literatura e 

formação humana e, por fim, no quarto socializamos as atividades não presenciais 

do tópico.  

 

7.1.2.1 Primeiro momento: reflexões teórico-práticas 

 

Para tratarmos de identidade docente, leitura e formação humana, trouxemos 

reflexões teóricas contidas no material educativo que foram trabalhadas por meio da 

exposição dialogada a partir de slides e problematizadas por meio de relatos da 

prática pedagógica dos cursistas e das atividades desenvolvidas especialmente para 

esse momento.  

 

Entendemos ser necessário iniciar os diálogos sobre a identidade e identidade 

docente, porque, como Nóvoa (2009, p. 29), compreendemos que ―O professor é a 

pessoa. E uma parte importante da pessoa é o professor‖, havendo uma ligação 

entre a dimensão pessoal e a profissional na produção da identidade docente que é 

construída culturalmente.  

 

Para nossas reflexões apresentamos as atividades da figura 2, para serem 

realizadas após discussão coletiva dos temas. 
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Figura 2 - Atividades Problematizando Tópico - Material Educativo Diálogos sobre 
Leitura e Humanidades. 

 

1 

 
      Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

A partir das atividades da figura 1, promovemos a interação entre o grupo, 

possibilitando que cada um se posicionasse acerca de suas concepções de leitura e 

formação humana e, no diálogo com o outro, refletisse e se situasse quanto suas 

práticas de leitura em sala de aula.  
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Antes, porém, de desenvolver tais atividades, fizemos uma roda de conversa para 

refletirmos sobre a identidade docente e acerca de quem é o profissional da Ação 

ALE. Nossas discussões partiram de uma breve contextualização histórica feita por 

Geraldi (2013) caracterizando três identidades docentes ao longo da história, que 

inicia com o professor produtor de conhecimentos, passando para o professor 

transmissor de conhecimentos, chegando ao atual momento em que o professor é 

identificado como controlador das aprendizagens, ou seja, segundo Geraldi (2013), 

assemelha-se à identidade de ―um capataz de fábrica‖, já que agora cabe a ele 

somente controlar os momentos e tempos de execução de cada conteúdo. Não 

havendo para isso necessidade de reflexão ou estudos aprofundados.  

 

O diálogo sobre a temática foi bastante reflexivo e revelador, confirmando nossa 

perspectiva ao escolher o público alvo, como podemos perceber nos comentários a 

seguir, transcritos após escolha aleatória: 

 

Se você for olhar o que o sistema nos impõe a gente só consegue trabalhar 
conteúdos, mesmo, e seguindo o livro didático, controlando o tempo a todo 
o momento, por isso não temos tempo e nem damos conta de trabalhar o 
senso crítico. E isso me preocupa (CURSISTA 1) 

A nossa prática cotidiana é controladora mesmo! A escola tem uma 
identidade controladora, porque o sistema é controlador. Todo dia chega 
uma ordem para medir isso, medir aquilo, quem tá acima da média, quem tá 
abaixo, quem tá lendo quem não está. E isso implica até nos 
planejamentos, porque o que estávamos fazendo não está dando conta do 
que estão pedindo (CURSISTA 2) 

A cada dia é uma coisa nova, quando a gente pensa que tá indo por uma 
linha (pedagógica) aí aparece outra coisa nova que a gente tem que seguir. 
A gente não pode nem terminar o que começou. Isso limita e frustra. E vem 
tudo sem explicação. A gente tem que fazer e pronto, não tem espaço para 
produção de conhecimento! (CURSISTA 3)  

O material do PAES
15

 é um exemplo de que somos somente executores. 
Ele é um peso pro professor. Tem muito papel para preencher e controlar a 
aprendizagem. Eu tô acostumada a mudar meu planejamento de acordo 
com o que acontece na sala de aula e com o material isso não é mais 
possível. Tô trabalhando com ele porque preciso mesmo, senão já teria 
saído há muito tempo (CURSISTA 4) 

Sim somos controladores, mas o professor de ALE controla o que? Quem é 
o professor de ALE? Não sabemos, não há uma definição específica. ALE 
não é uma disciplina. Ele tem que dar continuidade nos conteúdos de LP do 
professor regente, mas a gente não dá conta de se aproximar do professor 

                                            
15

  Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, programa da Secretaria Estadual de Educação 
que, em 2018, distribuiu material estruturado para as turmas de 1º ano das escolas estaduais e 
municipais, alcançando unidades escolares de 74 municípios do Estado. 
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regente da turma porque estamos exatamente cobrindo o planejamento 
dele. A gente não tem acesso ao pedagogo porque ele tem muita demanda. 
A gente sabe que é Aprofundamento em Leitura e Escrita. E daí? Como faz 
isso?  Eu acho que está faltando uma definição da identidade desse 
professor! (CURSISTA 5 

 

As interações no grupo foram bem reflexivas e, porque não dizer, investigativas, pois 

o pensar coletivamente levou os cursistas a se situarem com relação à realidade de 

cada um, trazendo à tona suas angústias, concepções, conhecimentos e ações, 

além do compartilhamento de suas visões sobre suas práticas, o sistema e a escola. 

 

Assim, a todo o momento instigamos o cursista a pensar sua prática, pois como 

Damiani et al (2013, p 59), acreditamos que a investigação com professores acerca 

de suas próprias práticas, salienta seu potencial para produção de conhecimento e 

transformação social.  

 

7.1.2.2 Segundo momento: análise do contexto escolar 

 

Nesse momento, também instigamos os professores a refletir sobre as condições 

objetivas em que desenvolviam alguma proposta de leitura  e sobre o eco dessas 

condições na efetivação do trabalho escolar. Para tanto, induzimos os cursistas a 

olhar criticamente para seu contexto e fazer uma análise sobre fatores que podem 

influenciar as condições de produção de práticas de leitura.  

 

Como a temática poderia suscitar sensações que poderiam fazer desse momento 

reflexivo, um momento de lamentações e até de tristezas, muito comuns em 

situações de formações já vivenciadas por nós, optamos por introduzir a temática de 

forma mais leve. Assim, usamos como mote vídeos da série ―Desabafo de um 

Professor‖16, criada exatamente para proporcionar reflexões sobre o dia a dia do 

professor de forma bem-humorada, retratando a realidade de forma lúdica e 

divertida, mas não menos reflexiva.  

 

Esses vídeos que nos auxiliaram na introdução do diálogo são de aproximadamente 

4 minutos, versam sobre quatro variáveis presentes no contexto escolar que podem 

                                            
16

   Série da Editora do Brasil estrelada por Diogo Almeida. 
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interferir, negativa ou positivamente, no desenvolvimento da prática educativa dos 

docentes. São elas: I - gestão e clima escolar; II - recursos didáticos, equipamentos 

e espaços de aprendizagem; III - relação professor-aluno e IV - jornada de trabalho. 

Na sequência, descreveremos mais detalhadamente os vídeos utilizados, refletindo 

sobre as variáveis apontadas no contexto escolar. 

 

I - Para tratarmos da gestão e clima escolar, usamos o vídeo ―Tema: Diretores‖ 

(figura 3): 

  Figura 3 – Análise do clima escolar 

 
 

Fonte: Almeida (2017) 

 

O vídeo trata do clima escolar a partir das relações que se dão nos espaços 

escolares. Compreendemos que o clima escolar está intimamente relacionado ao 

modelo de gestão escolar que desenvolvido nas unidades escolares. Segundo Luck 

(2008), a gestão escolar deve promover a organização e a articulação das condições 

materiais e humanas necessárias para garantir o bom desenvolvimento das 

atividades escolares, visando à efetivação do processo de ensino e aprendizagem. 

Desde 1988, a Constituição Federal introduziu o princípio da gestão democrática 

abrangendo não só as dimensões financeira e administrativa, mas também a 

pedagógica. Segundo Veiga (1998, p.18),  

 

A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas 
postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre 
concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática. Busca 
resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores. 

 

Segundo a autora, esse tipo de gestão inclui, necessariamente, a ampla participação 

dos diferentes segmentos da escola nas decisões/ações administrativo-pedagógicas 
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ali desenvolvidas, fortalecendo-as e legitimando-as. Contudo, ainda se observam 

práticas de gestão que não caminham por essa premissa, ocasionando um clima 

escolar desfavorável ao desenvolvimento das práticas pedagógicas e às relações 

interpessoais que permeiam o ambiente escolar. Como alguns exemplos citados 

pelos cursistas, transcritos a seguir: 

 

Já aconteceu de eu ter que mudar meu planejamento, já tinha programado 
a aula, inclusive agendado equipamentos para usar com a turma e uma 
―amiga‖ do diretor me barrou, dizendo que o equipamento seria usado por 
ela. Gerou uma grande polêmica, consultei o diretor na hora, mas ele deu 
razão a ela e eu fiquei sem desenvolver meu planejamento.(CURSISTA) 
 
Eu tenho duas experiências de transição. O ano anterior a escola tinha um 
clima pesado. Aí esse ano a gente tá com outra gestão, você entra e a 
escola é leve. Todo mundo dialoga, todo mundo conversa, todo mundo 
coloca as situações. O diretor está direto dentro das salas, sempre para 
ajudar e para contribuir, para ser suporte, e o do ano anterior não, era um 
peso mesmo! (CURSISTA) 

 
Nosso diálogo caminhou provocando uma tomada de consciência sobre a 

necessária participação do segmento de professores na gestão de todas as 

dimensões da escola, já que, teoricamente, a dimensão pedagógica determina as 

ações administrativas. Segundo Veiga (1998, p. 21),  

 
É preciso ter consciência de que a dominação no interior da escola efetiva-
se por meio das relações de poder que se expressam nas práticas 
autoritárias e conservadoras dos diferentes profissionais, distribuídos 
hierarquicamente, bem como por meio das formas de controle existente no 
interior da organização escolar. 

 

II - Para dialogarmos sobre os recursos didáticos, equipamentos e espaços de 

aprendizagem disponíveis nas escolas, apresentamos o episódio 5 da série 

―Desabafo de um Professor‖17.  

 

O episódio 5 da série nos mostra a dificuldade que os professores enfrentam com 

relação aos recursos didáticos para desenvolver suas propostas de trabalho. 

Segundo Souza (2007), recursos didáticos é todo material utilizado como auxilio ao 

ensino e aprendizagem do conhecimento proposto. O autor acredita que os 

professores ainda recorrem muito aos métodos tradicionais e para preencher as 

                                            
17 Fonte: ALMEIDA, Diogo. Desabafo de um professor – recursos didáticos.  Youtube. 2017. 

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=9gZ3LBndDv4 ,>. Acesso em: 10 ago. 2018. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9gZ3LBndDv4
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lacunas deixadas por esses métodos é necessário lançar mão de recursos didáticos 

que motivem os alunos, pois uma aula aliada a recursos didáticos é mais motivadora 

e menos cansativa, quando comparada com a aula expositiva tradicional. 

 

O mesmo acontece quando buscamos promover a apropriação de conhecimentos 

em outros espaços de aprendizagem que não seja a sala de aula. Infelizmente não 

temos muito como explorar os espaços extraescolares, principalmente quando se 

trata de escola pública que requer uma odisseia de procedimentos até conseguirmos 

os recursos necessários para atividades fora da escola, mas podemos, mesmo 

dentro da escola, explorar espaços que comumente não são utilizados para o ensino 

da leitura. Sabemos que na escola há muitos espaços que podem ser constituir 

como ambientes educativos, dependendo da proposta de trabalho do professor. 

Segundo Moran (2013, p. 27), 

 

Hoje, o professor [...] precisa aprender a gerenciar vários espaços e a 
integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora, pois antes ele só se 
preocupava com o aluno em sala de aula. Agora, continua com o estudante 
no laboratório (organizando a pesquisa), na Internet (atividades a distância) 
e no acompanhamento das práticas, dos projetos, das experiências que 
ligam o aprendiz à realidade – e tudo isso fazendo parte da carga horária da 
sua disciplina, estando visível na grade curricular, flexibilizando o tempo de 
estada em aula e incrementando outros espaços e tempos de 
aprendizagem. 

 

Dessa forma, e entendendo que o fazer do professor passa necessariamente pelas 

condições de execução de seu planejamento, os recursos didáticos e espaços de 

aprendizagens são essenciais nesse processo. Perguntamos aos professores: em 

que medida esses fatores podem influenciar a sua prática?  

 

Ao exibirmos o vídeo, percebemos, entre comentários e risadas, que os 

malabarismos para desenvolver os planejamentos não são poucos, não por falta de 

recursos, como veremos mais a frente, mas pela má gestão deles, seja pela equipe 

gestora ou pelos próprios professores, como podemos observar nestes comentários: 

Quando surgiu o quadro digital não podíamos usar de jeito nenhum. Então 
um dia ele (o diretor) me pegou passando um poema para a turma. ―Esse 
quadro não foi feito para isso!‖ (imitando a voz do diretor). Final da história, 
tive que parar ali porque não podia usar o quadro. Eu estava usando tipo 
vídeo, sabe? Fiz um poema em slides, sim fiz em slides (falou 
pausadamente) e não teve jeito, como eu preciso do dinheiro (referindo-se 
ao seu salário) ... olhei para um lado, olhei para outro, voltei para a sala, 
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passei o texto no quadro e mandei copiar. Isso aconteceu no estado 
(escola) e acontece até hoje (CURSISTA 1). 

 

Outra cursista relata um diálogo que teve com a pedagoga de sua escola: 

  Eu sentei com a pedagoga e disse: 
- Estou fazendo um projetinho, posso usar a biblioteca? 
- Não! Não pode entrar aluno na biblioteca. 
- Hã! Não pode? 
- Não! A biblioteca tem que ficar arrumadinha. Se você quiser, você fala os 
nomes dos livros que você quer, vou pegar e vou colocar lá no pátio, aí 
você vai com eles lá e aí você interage. 
- Mas não pode usar a biblioteca? 
- Não pode! Se puder, você vai poder entrar no máximo com 12 (alunos), 
descalços ou de meia. 
  Aí eu desisti e disse: 
- Deixa pra lá! (CURSISTA 2) 

 

Contudo, a cursista abaixo acredita que muitas vezes o planejamento não acontece 

por causa do próprio professor e afirma: 

 

Mas também não podemos generalizar, porque tem muito professor que usa 
o material e larga até no corredor. Aí quando precisa não tem e ainda 
reclama. Se soubesse usar e guardar teria sempre (CURSISTA 3). 

 

Os relatos dos cursistas após assistirem ao vídeo dialogam com as repostas dadas 

ao questionário 2 (APÊNDICE B), quando questionamos sobre as condições de 

produção de práticas de leitura na escola em que atuam. Dos docentes que 

responderam ao questionário, 88,4% disseram haver livros de literatura e revista de 

histórias em quadrinhos em suas escolas, 97% disseram que há livros didáticos, 

78,8% afirmaram haver jogos pedagógicos e 93,4% afirmaram ter acesso a 

atividades xerografadas. 

 

Com relação aos equipamentos disponíveis na escola, a maioria dos docentes disse 

existir equipamentos como projetor (93,9%), máquina copiadora (75,8%); televisão 

(78,5%), notebook (78,8%); aparelho de som (81,8%), microfone (84,8%) e caixa de 

som (81,8%). 

 

E, em relação aos espaços de aprendizagem, percebemos, pelas respostas dos 

docentes, que 81,8% disseram haver biblioteca em suas escolas, 69,7% afirmaram 

haver laboratório de informática, e 63,6% disseram haver quadra na escola. 
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Contudo, foram considerados em condições de uso somente 57,6% das bibliotecas, 

39,4% dos laboratórios de informática e 54,5% das quadras. 

 

Ao analisar esses dados, percebemos que na maioria das escolas há recursos 

didáticos, equipamentos e espaços de aprendizagem disponíveis, mas a gestão 

inadequada desses fatores impossibilita seus usos de forma cotidiana e adequada, 

seja por haver o espaço, mas este não apresentar condições de uso, seja devido à 

falta de acesso ao equipamento ou espaço de aprendizagem, confirmando os relatos 

dos cursistas.  

 

III - Para refletirmos sobre a relação professor-aluno, um dos grandes desafios que 

temos em nossa profissão, exibimos o episódio 16 da série ―Desabafo de um 

professor‖, que retrata os tipos de alunos18 que temos em nossas escolas, refletindo 

sobre as várias formas de aprender e a variedade de comportamentos que 

encontramos no contexto da sala de aula que, às vezes, causa desconfortos e até 

inseguranças com relação à prática pedagógica.  

 

Provocamos, então, uma reflexão sobre a importância de conhecermos o público-

alvo para evitar desencontros e desmotivação, tanto com relação aos alunos como 

aos docentes, já que sabemos que somos diferentes, temos tempos de 

aprendizagens diferentes que, não aprendemos da mesma forma, não reagimos aos 

fatos da mesma maneira, o que requer respeito mútuo e muita observação e estudo 

por parte do professor, para que seu planejamento contemple os diversos percursos 

de aprendizagem, antecipando também a reação dos alunos a determinadas 

metodologias.  

 

Cabe-nos ressaltar ainda que a relação professor-aluno é fator determinante no 

processo de ensino-aprendizagem, que se dá, segundo Libâneo (1990), por meio de 

dois aspectos, o cognitivo, que se relaciona às formas de apreender o 

conhecimento, e o aspecto socioemocional, relativo às relações interpessoais. Para 

Libâneo (1990, p. 253), a insatisfação das necessidades socioemocionais afeta tanto 

                                            
18

  Fonte: ALMEIDA, Diogo. Desabafo de um professor – Tipos de alunos.  Youtube. 2017. Disponível 
em:< https://www.youtube.com/watch?v=x992AwRU-VI>. Acesso em: 10 ago. 2018 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x992AwRU-VI
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o aluno quanto o professor, podendo gerar dificuldade de aprendizagens nos alunos 

e desmotivação nos professores, assim, professor e alunos são afetados um pelo 

outro, pois estão imersos no mesmo contexto escolar, e, às vezes até social. 

 

No diálogo com os cursistas, referenciando a tal variável, questões como estas 

vieram à tona, como podemos perceber na reprodução do diálogo abaixo: 

 

Cursista A: ―Acho que os tipos de alunos têm a ver com a estrutura familiar. 
A gente tem que trabalhar a família primeiro, porque a criança reflete o que 
aprende na família [...] reproduzir a forma como é tratado, e a família acha 
que a escola tem que resolver isso. Então acho que devemos tratar a 
família para conseguir um resultado melhor com o aluno.‖ 

Pesquisadora (P): Como a escola pode tratar a família, com seus 
problemas, cultura e contexto socioeconômico? A escola tem essa 
competência? Vocês acham que isso está dentro da governabilidade da 
escola? 

Cursista A: (Pensativa) Não! 

P: Então o que podemos fazer, dentro do espaço de ação da escola, para 
que a relação professor-aluno seja mais harmônica e um fator de motivação 
para aprendizagem e ensinagem? 

Cursista B: Acho que pensar na diversidade. Graças a Deus todas as salas 
são heterogêneas, o que me instiga e não me deixa cair na mesmice. 
Porque as crianças me instigam a pesquisar e inovar sempre. Tem hora 
que, é claro, é fatigador, e tem hora que a gente está à beira do caos. 

Á tarde estou em uma turma de 1º ano, em outra rede, e tenho que fazer 3 
planejamentos. O meu quadro felizmente, ou infelizmente, não sei, é 
dividido em 3 partes. Tem o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, que são os meus 
níveis, né? Isso não me deixa ter o mesmo caderno de planejamento do ano 
passado. Ano passado, por exemplo, eu trabalhei o Senhor Alfabeto (livro 
de literatura infantil), esse ano não funcionou o Sr. Alfabeto e eu estou 
trabalhando o Sítio do Pica Pau Amarelo. 

Cursista C: Concordo com a colega que não podemos desassociar o aluno 
do contexto dele [...] É um ser humano, com todas suas alegrias e mazelas 
e a escola precisa abrir os olhos para essa criança, ela quer só o aluno, 
mas vem o filho, de famílias estruturadas ou não, vem o moleque de rua, 
(às vezes trazendo brigas que começou lá na rua), e vem o cidadão; aquele 
que age (bem ou mal) no seu bairro. Ou seja, ele traz a sua vida para a 
escola e precisamos dar conta disso tudo. É difícil, mas a escola precisa 
aprender a fazer isso. E não adianta, aluno ideal não existe. Aliás existe, 
aqui ó (apontando para a cabeça).‖ 

Nesse diálogo, os cursistas deixam clara a importância de um bom relacionamento 

com os alunos para que haja melhor aprendizagem e motivação para ambos, mas a 

discussão ainda gira muito entorno da família, como se a família fosse a responsável 
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pelo processo de ensino na escola. Dessa forma, querem propor ações que estão 

fora da alçada da família, como se pode observar no relato da cursista abaixo: 

Cursista D: Na minha escola tem um menino tão atentado, mas tão 
atentado, que a pedagoga e a coordenadora convidaram a mãe para passar 
um dia na sala de aula para ver o comportamento do garoto. A mãe foi e o 
menino ficou quietinho a aula toda. E aí, não adiantou nada, porque no 
outro dia...‖ 

Por esse relato percebemos que a escola ainda se encontra perdida quanto às 

questões disciplinares e procura a família para resolver uma questão que ela própria 

precisa resolver.  

 

Essa constatação, além de vir da voz do próprio cursista, foi observada também nas 

respostas dadas ao questionário 1. Os cursistas, quanto solicitados a escolher 

obstáculos ao ensino da leitura na escola, dentre as opções apresentadas, a opção 

―falta de apoio da família‖ ficou em 1º lugar, com 71% dos docentes apontando-a 

como o principal obstáculo ao ensino da leitura na escola, conforme gráfico 1 abaixo: 

Gráfico 1 - Obstáculos ao ensino da leitura na escola – Questionário 1 

 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 
 

De fato, sabemos o quanto a participação da família é necessária e bem-vinda ao 

processo de ensino e aprendizagem.  A própria legislação preconiza que a educação 

é dever da família e do Estado, mas temos assistido a muitos conflitos de atribuições 
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na relação família-escola. Entendemos ser necessário dialogar mais sobre essa 

relação a fim de compreender o papel de cada um no processo, além da 

necessidade de tornar essa relação mais humana. No entanto, definitivamente, 

ensinar conteúdos escolares não é papel da família. Ela, sim, deve acompanhar a 

aprendizagem ou não aprendizagem desses conteúdos. Além disso, temos 

realidades familiares diversas; entre elas, muitos responsáveis analfabetos que não 

possuem conhecimentos para agir diante das exigências da escola. 

 

É importante observar ainda que as três opções mais escolhidas não se referem à 

escola/professores, mas sim à família e estudantes. Ou seja, percebe-se uma 

transferência de responsabilidades pela não aprendizagem da leitura: é a família que 

não apoia; os estudantes que não se interessam ou a indisciplina que não permite o 

desenvolvimento das práticas como deveriam ser. 

 

Entendemos ser necessário que a escola comece a considerar e a refletir sobre 

suas práticas e formas de se relacionar com os alunos questionando-se: por que 

tanta indisciplina? Como temos instigado o interesse de nossos alunos a partir de 

nossas práticas? Conhecemos nossos alunos? Será que estamos trabalhando 

conhecimentos aquém ou além do nível de aprendizagem dos nossos discentes? O 

que nós, enquanto escola, podemos fazer para resolver questões como essas? Ao 

promover esses questionamentos e outros, poderemos, coletivamente, encontrar 

soluções passíveis de serem resolvidas dentro da própria escola. 

 

IV – Para dialogar a respeito do quanto a jornada de trabalho do docente  interfere 

no desenvolvimento das práticas pedagógicas, utilizamos, por fim, o episódio 11 da 

série ―Desabafo de um Professor‖, intitulado Perrengues Pedagógicos19.   

 

Trata-se de um vídeo que retrata a saga de uma professora que precisa chegar à 

escola do turno vespertino no horário correto, mas que encontra muitos obstáculos 

pelo caminho, ocasionando muito estresse. É do conhecimento de todos, da área 

educacional ou não, que a jornada de trabalho dupla, às vezes tripla, dos docentes é 

                                            
19 Fonte: ALMEIDA, Diogo. Desabafo de um professor – Perengues pedagógicos..  Youtube. 2018. 

Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=_WmI6BB2cbQ>. Acesso em: 10 ago. 2018. 
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motivo de estresse, cansaço e até de depressão.  Saviani (2011b, p.14) alerta-nos 

que a jornada de trabalho precária e os baixos salários são apontados como um dos 

principais desafios educacionais a serem enfrentados no Brasil. Pudemos observar o 

quanto essa questão desestabilizou os cursistas, causando um grande alvoroço e 

muitas gargalhadas, levando-nos a crer que se identificaram com as situações 

apresentadas no vídeo. Como ficou claro em seus comentários em diálogo com a 

pesquisadora. Alguns cursistas revelam: 

 

Parece muito comigo, saio correndo de uma escola para outra, às vezes dá 
pra comer antes de sair, mas quando não dá, como um salgado no terminal 
mesmo e corro pra outra escola (risos) (CURSISTA 1) 

Agora que a gente sai mais tarde (referindo-se ao horário de saída do 
estado que é às 12 horas), a gente vai comendo no meio do caminho 
mesmo, senão fica com fome, aí só come à tarde, quando chega o recreio 
(CURSISTA 2)  

Essa troca de escola durante o dia é complicado até pra gente que vai de 
carro. Já cheguei almoçar no carro. À noite, a gente já chega em casa 
estressada, e ainda tem que dar conta de casa, filho, marido (CURSISTA 3) 

Em todas as escolas que já trabalhei sempre tem um professor ou 
professora doente, que sempre tira atestado de meses, chega a dar pena. 
Às vezes fico pensando, será que também vou acabar assim? (CURSISTA 
4)  

Interferimos no diálogo por perceber que a reflexão trazida pelo grupo rodava em 

círculos sem que vislumbrássemos saída. Fizemos a seguinte problematização: 

 

O que podemos fazer para mudar essa realidade? De que forma podemos 
nos posicionar politicamente diante de fatores como esse que minam nossa 
motivação? Qual é nosso espaço de luta? Temos um espaço de luta? 

 

Ao que outra cursista responde: 

 

Somos desvalorizados já de longa data, tem muito professor desempregado 
e ai a gente tem que aceitar o aparece, e dar graças a Deus. A gente 
reclama na escola, nos encontros de formação, quando tem, e até no 
sindicato (que não faz nada, comentou outra cursista), mas nada muda, a 
continuamos aceitando porque temos família (CURSISTA) 

 

A pesquisadora insiste:  

 

Será que não podemos ser resistência a partir de nossas ações e práticas 
pedagógicas no interior das escolas? Ou seja, quando nos posicionamos 
politicamente. seja na reflexão sobre a realidade vivida junto aos pares, seja 
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no desenvolvimento de práticas pedagógicas que vão refletir na formação 
humana de nossos alunos, não estamos propondo mudança e 
transformação social?  

 

A cursista responde: 

 

A gente pode até conseguir mudar algumas coisas, mas mudar outras que 
já faz (sic) parte da estrutura da escola agir é bem difícil. (CURSISTA) 

 

Os comentários retratam o impacto da dupla ou tripla jornada de trabalho a que os 

professores precisam assumir, para sobreviverem. Observamos que os professores 

atribuem ao estilo de vida docente o fato de muitos adoecerem. Mas observamos 

também certa passividade com a realidade posta, como se não houvesse espaço 

para lutas e reações, o que nos faz lembrar de Gramsci quando este se refere à 

teoria da aceitação (MARTINS, 2008, p. 295). Segundo Martins (2008), Gramsci 

apontou dois tipos de filosofias que norteiam a consciência das realidades 

vivenciadas, a teoria da aceitação e a teoria da transformação. Elas são antagônicas 

em sua gênese e travam uma disputa pelas consciências dos sujeitos a fim de 

marcar território; efetivando modos de pensar e agir no mundo.  

 

Em Gramsci, de acordo com Martins (2008), a teoria da aceitação é trabalhada a 

partir da naturalização das desigualdades por meio do senso comum que cimenta a 

visão de mundo da classe dominante, levando-nos a crer que não haverá outras 

formas de agir, pois o que está posto está posto. O comentário da ultima cursista 

reflete bem essa premissa. 

 

Mas, Gramsci nos diz ainda que a filosofia se contrapõe ao senso comum e que, por 

meio da educação, podemos inserir uma visão de mundo contra-hegemônica 

procurando romper com a filosofia da aceitação ao evidenciar a filosofia da 

transformação que procura imprimir a visão de mundo da classe trabalhadora. 

 

Contudo, mesmo percebendo pelos comentários que os docentes orientam seu agir 

pelo senso comum, observamos que são construídas estratégias de sobrevivência 

para enfretamento da realidade que se apresenta, embora sejam insuficientes para 

trazer um cotidiano com mais qualidade de vida, aliás, pelos comentários, observa-

se exatamente o contrário. Desta forma, procuramos dialogar e evidenciar espaços 
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de luta e resistência a fim de que os docentes percebessem que esses espaços 

existem e que eles podem agir e mover-se nele. 

 

Saviani (2011b, p. 16), contrastando com essa realidade, indica-nos que é preciso 

dar melhores condições de trabalho para valorizar o docente, para isso, faz-se 

necessário imprimir 

[...] jornada de trabalho de tempo integral em uma única escola com tempo 
para aulas, preparação de aulas, orientação de estudos dos alunos, 
participação na gestão da escola e reuniões de colegiados e atendimento à 
comunidade; e salários dignos [...]  

 

Assim, nesses espaços de lutas e resistência devemos promover a valorização da 

profissão docente. Para tanto, ainda precisamos nos apropriar desses espaços, com 

consciência de nossa realidade concreta e saber por que e por quem estamos 

lutando, para promovermos uma transformação social que impacte essa sociedade 

individualista e capitalista imposta como a única possível.  

 

Findo esse momento de reflexão sobre as condições objetivas de elaboração e 

execução das práticas de leitura desenvolvidas pelos cursistas, procuramos finalizar 

o nosso encontro presencial refletindo sobre a leitura de textos literários. Foi mais 

um momento para explicação da metodologia, uma vez que essa atividade foi 

proposta para os momentos não presenciais. 

 

7.1.2.3 Terceiro momento: literatura e formação humana 

 

Tomando como referência Candido (2011) e Saviani (2011a), dialogamos sobre a 

literatura como forma de compreensão da realidade e ao mesmo tempo como forma 

de enfrentamento dessa realidade. Assim, reconhecendo a importância que os 

clássicos têm para PHC, trouxemos o conto Um Apólogo, de Machado de Assis, 

para desenvolvermos uma dinâmica de Leitura, baseada na metodologia Laboratório 

de Leitura20, adaptada aos nossos propósitos.  

                                            
20

  O Laboratório de Leitura é uma metodologia inspirada no Laboratório de Humanidades da 
Universidade Federal de São Paulo, que promove a formação humanística e o processo de 
humanização no contexto pessoal e profissional. Fundamentada na leitura e discussão de clássicos 
da literatura universal é desenvolvida em três momentos: Histórias de Leitura, momento da leitura 
individual do clássico e compartilhamento das experiências de leitura; Itinerário de Discussão, quando 
algum aspecto é evidenciado e levado para a discussão com o grupo, e Histórias de Convivência, 
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Foi uma experiência interessante, pois quando falamos em ler Machado de Assis, os 

cursistas ficaram espantados. Estavam esperando atividades voltadas para o 

trabalho com leitura na sala de aula, mais precisamente destinadas a crianças. 

Argumentamos que estávamos investindo em nossa formação humana, e que 

precisávamos também nos ver e entender como consumidores de cultura. 

Evidenciamos, ainda, que as temáticas de Machado de Assis são atuais e que 

quase sempre podem ser correlacionadas com nossas vidas cotidianas. Lemos o 

texto e fizemos os momentos da metodologia a fim de que a compreendessem para 

que pudéssemos desenvolvê-la nos fóruns dos momentos não presenciais.  

 

Figura 4 - Laboratório de Leitura – Material educativo ―diálogos sobre leitura e 

Humanidades‖ 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

                                                                                                                                        
quando somos levados a refletir e compartilhar qual o impacto dessa temática e dessa  experiência 
em nossa maneira de ver o mundo, o outro e a nós mesmos. 
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A dinâmica trouxe uma breve discussão sobre as relações e comportamentos 

humanos e refletimos sobre a vida cotidiana e nossas ações nos espaços de 

vivências. Contudo um cursista questionou o propósito da atividade, dizendo: ―[...] 

não compreendi a relação desse momento com a temática da formação‖. 

Assim, foi necessário evidenciar que quando refletimos sobre formação humana, 

estávamos falando da formação do professor e da importância da leitura de livros e 

textos clássicos para a construção dessa formação. Entendendo clássico como 

aquilo que não se esvaiu com o tempo, mas que permanece atravessando gerações 

e tocando o imaginário. Lembramos ainda que não só somos produtores de cultura, 

mas  também somos consumidores, e que é esse consumo que nos leva a produzir 

novos conhecimentos, em uma relação dialética e dialógica, por isso, para acessar o 

humano que há em nós propusemos tal metodologia. 

 

Ao final passamos as instruções sobre as atividades não presenciais que dialogaram 

com os conhecimentos trabalhados no Tópico 1, como leitura e produção de textos 

sobre Leitura baseado no texto ―Concepção de Leitura‖ de Koch e Elias (2006, p. 9 a 

12); Laboratório de Leitura com o conto ―O Espelho‖ de Machado de Assis; resposta 

ao questionário 2: Eu e minhas práticas de leitura (APÊNDICE B), e, seleção de 

atividades de leitura para apresentar no próximo encontro presencial. 

 

7.1.2.4 Quarto momento: atividade não presencial tópico 1 

 

Com o propósito consolidar os conhecimentos mediados no momento presencial, 

propusemos leituras teóricas sobre que sujeitos as concepções teóricas de leitura, 

apresentadas no encontro presencial, tendem a formar? A partir da leitura, 

solicitamos ao cursista que fizesse a correlação entre suas práticas e o tipo de 

sujeitos que estariam formando, devolvendo essa reflexão para nós a partir da 

produção de um texto analítico, respondendo a seguinte questão: Ao analisar 

minhas práticas de leitura que tipo de sujeito estou formando? Dê exemplos de 

práticas de leitura que corroborem com sua resposta.  

 

Abaixo selecionamos alguns excertos de textos retratando a análise da prática feita 

pelos cursistas. 
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Cursista 1: 

Análise da Prática: 

“Ao analisar minhas práticas de leitura, percebi que o aluno que pretendo 
formar é aquele que utiliza textos variados para sua leitura de mundo. Que o 
permita construir sentidos. Pois, para ser um bom leitor é necessário ir além 
de decodificar o código e as linguagens. É preciso interagir com textos 
diversificados e produzir o hábito da leitura em seu cotidiano.‖ 

Proposta de atividade: 

Não abro mão de uma boa leitura e da leitura ―deleite‖. Promovo um 
ambiente de leitura que favoreça ao aluno condições de ampliar seus 
conhecimentos e viajar no mundo da imaginação. Todas as minhas 
atividades, partem de uma leitura. Seja ela, de literatura, paradidático, 
trechos, desde que, intencionalmente, conduza ao objetivo da discussão 
temática a ser realizada. 

Exemplo de atividade: 

Após ler o livro O Menino Marrom de Ziraldo, a cursista desenvolveu a 
atividade retratada na figura 5. 

                 Figura 5 -  Atividade do livro O Menino Marrom 

 

                   Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Observa-se que as atividades proposta pela cursista, aparentemente dialogam com 

a percepção de sujeito que pretende formar, ou seja, ir além do código ao ampliar os 

conhecimentos dos alunos, trazendo neste caso, além de um texto de qualidade, 

uma experiência científica.  

 

Contudo, verifica-se que as atividades poderiam ter sido mais exploradas. Com 

certeza a intenção foi trabalhar a diversidade, até porque foi desenvolvida no 

contexto da Semana da Consciência Negra, mas a atividade 1 poderia, por exemplo, 

solicitar uma produção de texto sobre as diferenças entre os personagens, assim 

sistematizaria a reflexão oral que, provavelmente, aconteceu ao realizar a atividade.  

 

Ao analisar ainda as atividades de compreensão textual, observamos que a 

atividade 2 e 4 estão voltadas para o trabalho com descritores das avaliações 

externas. Até aí não vemos problema algum, porém, se tiverem sido as únicas 

atividades de compreensão textual, perdeu-se uma grande oportunidade de se 

trabalhar leitura enquanto espaço de interação verbal e produção de sentidos, pois, 

como vimos em Geraldi (2013), é no espaço de interlocução que se constituem os 

sujeitos e a linguagem. 

 

Vejamos outra atividade não presencial elaborada pelo cursista: 

Cursista 2 

Análise da Prática: 

Refletindo sobre minhas práticas de leitura percebi que estou formando 
atores/ construtores sociais, sujeitos ativos que dialogicamente se 
constroem e são construídos; entro neste processo apenas como mediador, 
através de minhas intervenções. 

 

Proposta de Atividade: 

Sabendo que as crianças na fase inicial de leitura e escrita apoiam-se na 
linguagem visual sendo este um recurso e atrativo estratégico [...] então, o 
livro escolhido foi: ―A primavera da lagarta‖, da autora Ruth Rocha com 
desenhos da Madalena Elek.  

Ao ler o livro fiz questão de verificar em cada turma, se haviam alunos com 
interesse em expor seus conhecimentos e estimulei a curiosidade de todos 
sobre alguns personagens do livro escolhido; lagartas, borboletas, 
camaleões, joaninhas etc.  
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Após a leitura do livro, a proposta de atividade consistia na reescrita do 
texto ouvido refletindo sobre a necessidade da inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades especiais.  

 

Mais uma vez encontramos consonância entre a proposta de formação de sujeitos 

críticos e autônomos, a temática e até a proposição de atividade, apesar de a 

temática ter sido dada para a produção de texto.  Todavia, considerando que na 

reescrita de texto os sujeitos se colocam e dialogam com o autor do texto original, 

podemos considerar que houve produção de sentidos. Observamos também que 

houve interação verbal, na medida em que a cursista estimulou as crianças a 

trazerem seus conhecimentos para o diálogo com a turma. Contudo, ao longo da 

formação, percebemos muito interesse e o desejo de a cursista estudar mais sobre 

leitura. Notamos também que as demais atividades de leitura dessa cursista em 

questão,  mostraram-se bem conservadoras, como veremos mais tarde no tópico 3. 

 

Vejamos uma última devolutiva de atividade não presencial. 

Cursista 3 

Análise da Prática: 

Ao ler o texto e analisar minhas práticas de leitura percebo que estou 
formando sujeitos ativos que se constroem e são construídos no texto, 
porque percebo que minhas práticas de leitura estão com foco no autor-
texto-leitor. 

Proposta de Atividade: 

Opto por realizar o ensino da leitura de forma que possa envolver os 
processos psíquicos, linguísticos e motores através de atividades 
pedagógicas concomitantes aos conteúdos e habilidades, específicas para 
cada ano [...] trabalho com uma gama diversificada de atividades e 
interação interdisciplinar envolvendo cartas enigmáticas, lata das frases

21
, 

leitura individual e coletiva, textos fatiados, contação de história, 
apresentação teatral e teatro de fantoche.‖ 

Exemplo de Atividade: Após ter lido o livro Chapeuzinhos Coloridos de José Roberto 
Torero, a professora trabalhou com a história de Chapeuzinho cor de Abóbora com a 
atividade da figura 6. 

 

 

                                            
21

   Dinâmica em que se divide a turma em grupos, cada grupo fica com uma lata contendo fichas 
numeradas com frases de 1 a 10. No grupo, cada aluno pega uma ficha, que também são numeradas 
de 1 a 10, e procura a frase com o número indicado. A frase deve ser lida pelo aluno que, ao término 
da leitura, deverá produzir outra frase com a última palavra da frase lida. 
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                   Figura 6 -  Exemplo de atividade cursista 3 

 

                          Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Aqui, a cursista situa-se na concepção interacional (dialógica) da língua onde os 

sentidos de um texto são construídos na interação texto-sujeitos (KOCH; ELIAS, 

2006, p.11). Ela realmente apresenta metodologias que poderiam situar-se nessa 

concepção como contação de histórias, dramatização e apresentação de fantoches, 

mas também apresenta outras que, teoricamente, não se situaria nessa concepção 

de leitura, como textos fatiados, lata de frases ou cartas enigmáticas, que a nosso 

ver, situar-se-iam na concepção de língua como representação do pensamento. 
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Contudo, o exemplo de atividade encaminhada situa-se na concepção de língua 

como estrutura, cabendo ao leitor o simples reconhecimento do sentido das palavras 

e das estruturas do texto (KOCH; ELIAS, 2006, p. 10).  Observa-se que, com 

exceção da questão 10, todas as outras requerem somente uma habilidade de 

leitura, ou seja, a localização de informações explícitas no texto, que muitas vezes 

não requerem compreensão textual, bastando, tão somente localizar o fragmento de 

texto e copiá-lo. 

 

Essa mistura de concepções, já vista historicamente no ensino da língua materna, 

foi o que observamos nas devolutivas da maioria das atividades. Todavia, 

percebemos que a concepção de língua como interação texto-sujeitos situa-se mais 

nos discursos dos cursistas do que propriamente nas atividades, como observado 

nos comentários após as atividades das figuras 7 e 8 sobre as concepções de 

leitura, segundo Koch e Elias (2006, p. 9-12): 

 

Figura 7 - Slide concepções de leitura-          Figura 8 - Slide atividades de leitura 

 tópico 1                  

                
Fonte: Elaborado pela autora (2018)                            Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Ao dialogarmos e refletirmos sobre as concepções de leitura no momento presencial 

deste tópico, solicitamos que os cursistas propusessem uma atividade a partir do 

poema ―No meio do caminho‖, de Carlos Drummond de Andrade, dentro de cada 

perspectiva de leitura, primeiro coletivamente e depois em dupla, Não observamos 

dificuldades na proposição de atividades com foco no texto e no autor, mas, 

atividades com foco na interação autor-texto-leitor-contexto não surgiram sem a 
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mediação dos pesquisadores. Seguem abaixo algumas atividades propostas pelos 

cursistas: 

Figura 9 - Atividade em dupla 1 

 
                              Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 10 - Atividade em dupla 2 

 

                              Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 11 - Atividade em dupla 3 

 

                            Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Podemos observar pelas propostas que as atividades voltadas para o foco na 

interação autor-texto-leitor-contexto não alcançaram o objetivo já que não 

consideraram o leitor e o contexto em suas proposições. Dessa forma apresentamos 

algumas alternativas, como se pode ver no quadro 5: 

 

Quadro 5 - Proposição de atividades com foco na interação autor-texto-leitor-

contexto: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Ao apresentarmos essas possibilidades de interação com o texto-autor os cursistas 

dialogando entre si comentaram: 

Cursista A: Mas esse tipo de questão a gente trabalha!  

Cursista B: É, só não sabíamos em que tipo de atividade de leitura se 
enquadraria. 

Cursista A: Na verdade a gente trabalha todas essas concepções, porque é 
importante os alunos saberem o que o autor quis dizer também, isso é 
interpretação de texto! 

Cursista C: Sim, e saberem também a estrutura textual e o sentido das 
palavras! 

Cursista B: Mas eu penso que a gente consegue trabalhar tudo isso que 
vocês estão falando dentro da concepção 3 (foco na interação autor-texto-

leitor). Não dá? 

 

Esse diálogo evidencia o quanto estamos arraigados em uma determinada 

concepção e imersos em apenas um determinado tipo de atividade, como pudemos 

perceber pelas proposições de atividades não presenciais, focadas na estrutura 

textual e no discurso do autor. Contudo, mostra-nos também um momento de 

reflexão sobre outras possibilidades de atividades, quando a cursista B questiona ao 

grupo se há possibilidades de trabalhar a estrutura textual e o discurso do autor 

dentro de uma concepção mais ampla de leitura. Percebemos em tais falas o início 

de uma construção coletiva acerca de outras possibilidades de práticas de leitura, 

mostrando uma tentativa de superação de práticas. 

Foco na interação autor-texto-leitor-contexto: 

- Para você, o que significa ―uma pedra no meio do caminho‖? 

- Quais acontecimentos podem representar uma pedra no meio do caminho? 

- Você já teve pedras no meio de seu caminho? 
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Desta forma, concordamos com a cursista B quando esta diz ser possível trabalhar 

as questões estruturais da língua e as vozes de um discurso a partir da interação 

entre os sujeitos e os textos. Compreendemos, por meio da teoria marxista (Saviani, 

1999), que um conhecimento, já consolidado, pode ser incorporado e superado, 

transformando-se em uma nova teoria a partir da evolução dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade. 

 

Com relação à proposição da dinâmica Laboratório de Leitura solicitamos aos 

cursistas que lessem o conto ―O espelho‖ de Machado de Assis e após realizassem 

no fórum os três momentos propostos pela dinâmica. O texto foi escolhido por tratar 

de uma temática que vem ao encontro das nossas discussões, ou seja, quem somos 

nós? Qual a nossa verdadeira identidade? Como nos vemos? Como os outros nos 

veem? 

 

Mas, infelizmente por um problema técnico no ambiente virtual de aprendizagem o 

fórum ficou inviabilizado, impossibilitando a interação entre os cursistas na 

discussão sobre a temática do conto. Entretanto a atividade foi realizada 

individualmente, trazendo algumas reflexões relevantes sobre o comportamento 

humano, como podemos observar no comentário das cursistas abaixo:  

Aprendemos as particularidades do homem em sociedade, um ser que se 
percebe a partir do que os outros pensam dele, um ser incompleto e 
imperfeito que está sempre buscando formas de superar o vazio criado pelo 
desejo insatisfeito do ser.  

Outra cursista problematiza o fato de muitas vezes nos apresentarmos como os 

outros querem nos ver para garantirmos status e prestigio social: 

A busca pelo status e o prestígio social leva o homem envaidecer-se. Sendo 
assim, movido pelos interesses e priorizando as aparências em detrimento a 
sua real identidade, se deixa levar refletindo uma imagem que os outros 
querem ver. 

 

A partir dessa atividade objetivamos levar nossos cursistas a refletir sobre as 

questões humanas que permeiam nossa vida cotidiana que, muitas vezes, até as 

sentimos na pele, mas não refletimos sobre elas, seja pela correria do dia a dia ou 

pela falta de percepção dessas questões. 
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Como já citado neste trabalho e, de acordo com Candido (2011), temos uma 

necessidade de fabular nosso cotidiano para poder refletir sobre os problemas da 

realidade e buscar possibilidades de enfrentamento do vivido.  A literatura nos 

permite relacionar os acontecimentos diários com situações ficcionais dando-nos 

mais clareza sobre os condicionantes sociais que regem nosso viver, mas dando-

nos também, certo refrigério com relação a esses condicionantes, produzindo e 

confirmando nossa humanidade.  

 

Assim, como já mencionado nesse trabalho, ―o professor é uma pessoa‖, e, segundo 

Nóvoa (2002, p. 57), ao possibilitarmos um espaço de interação entre as dimensões 

pessoal e profissional permitiremos que esse profissional se aproprie de seus 

processos de formação, dando-lhes um sentido em suas histórias de vida. 

 

Portanto, ao refletir sobre nossa identidade pessoal e docente e sobre os 

condicionantes sociais que nos são impostos, seja na vida pessoal ou na 

profissional, além da formação adquirir um sentido pessoal, torna-nos também mais 

humanos, permitindo-nos compreender a globalidade dos sujeitos. A leitura do conto 

favoreceu e deu sentido a essa reflexão.  

 

7.2 TÓPICO 2: LEITURA E EPILINGUISMO 

 

Dando continuidade aos nossos diálogos, neste tópico compartilharemos o trabalho 

com a língua materna, desenvolvido a partir da abordagem epilinguística durante a 

formação. Apesar de nosso foco ser o trabalho com a leitura, vamos apresentar 

também atividades de escrita, pois, como nos adverte Geraldi (2013), há uma 

interdependência entre leitura e escrita, já que a leitura é fundamental para a 

aprendizagem da língua escrita e dos demais conhecimentos escolares. 

 

Foi a partir dessa perspectiva que nos propusemos trabalhar com as práticas de 

leitura dos docentes que atuam com a Ação ALE, a fim de levá-los a investigar e 

refletir sobre suas práticas de leitura e sobre possíveis ressignificações destas, 

objetivando ir além das atividades prototípicas que a escola simula para o ensino da 

língua, já usada pelos falantes da Língua Portuguesa em seus contextos sociais. É 

dentro deste contexto que apresentamos o ensino da língua sob a abordagem 
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epilinguística como uma alternativa para que a aprendizagem da Língua Portuguesa 

faça sentido na escola. Para tanto,  organizamos o seguinte planejamento. 

 

7.2.1 Planejamento do tópico 2 

 

Quadro 6 -  Planejamento tópico 2 

Duração  24 horas (4h presenciais e 20h não presenciais) 

Objetivos 

- Conhecer as práticas de leitura desenvolvidas pelos cursistas em 
suas salas de aula; 
- Apresentar a abordagem epilinguística do ensino da Língua 
Portuguesa; 
- Realizar oficina de linguagem propondo a elaboração de atividades 
de leitura tendo como foco a epilinguagem e a formação humana. 

Conteúdos 
Leitura; 
Reflexão sobre Formação Humana; 
Epilinguagem. 

Metodologia 

Apresentação das atividades de leitura selecionadas (cursistas); 
Distribuição do material educativo (2º tópico); 
Exposição dialogada; 
Oficina de linguagem 

 
Mediação 

Momento de escuta qualificada das propostas de leitura dos 
cursistas; 
Promoção do diálogo entre os participantes (cursistas e 
pesquisadores) acerca das atividades apresentadas, apontando 
potencialidades e fragilidades; 
Condução das discussões de modo a contemplar a experiência dos 
cursistas levando-os a refletir sobre como propor, suas atividades de 
leitura na perspectiva epilinguistica, contemplando também a 
formação humana do leitor. 

Proposta de 
atividades 
presenciais 

1º momento: Conhecendo as práticas leitoras dos cursistas; 
2º momento: Entendendo a epilinguagem a partir da exposição 
dialogada do texto: Epilinguística: o que é isso? 
3º momento: Apresentação de práticas de leitura na perspectiva 
epilinguística por meio de comparação com atividades de leitura na 
perspectiva tradicional; 
4º momento: Oficina de linguagem 

Proposta de 
atividades 
não 
presenciais 

1.Planejamento e desenvolvimento de uma sequência de atividades 
de leitura com foco na abordagem estudada em uma das turmas em 
que leciona (CH: 15h). 
 
2.Elaboração da apresentação do relato de vivência relativo ao uso 
da proposta de trabalho com a leitura na perspectiva epilinguística 
em ppt. (CH: 5h) 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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7.2.2 Desenvolvimento das atividades e análises 

 

Este tópico foi dividido em quatro momentos didáticos. No primeiro procuramos 

conhecer as práticas de leitura dos cursistas a partir da apresentação de suas 

atividades e explicação sobre as mesmas; no segundo momento relataremos como 

foi o processo de mediação no trabalho do conceito de epilinguagem; no terceiro 

apresentaremos os resultados da oficina de linguagem, e por fim, no último 

descrevemos a proposta de atividade não presencial. 

 

7.2.2.1 Primeiro momento: práticas leitoras dos cursistas 

 

Iniciamos nosso segundo encontro com um momento de escuta sensível e atenta da 

apresentação de alguns cursistas sobre as práticas de leitura desenvolvidas em 

suas salas de aula. Foi um momento rico e de aprendizagem, quando todos, 

atentos, ouvimos a forma como os cursistas propõem e fazem as mediações das 

atividades de leitura. Neste momento todos interagiram procurando compreender 

melhor as metodologias propostas pelos colegas. Foram relatadas atividades como: 

leitura individual, coletiva, circular, leitura deleite, trabalho com descritores de 

avaliações externas, dramatizações, fantoches, lata de frases, leitura e 

interpretação, etc. 

 

Chamou-nos atenção o fato de todos os cursistas citarem a leitura deleite. Sabemos 

que essa metodologia de leitura além de ter sido trabalhada no PROFA, Programa 

de Formação de Professores Alfabetizadores realizada na primeira década dos anos 

2000 (BECALLI, 2007), foi proposta também dentro da rotina didática do PNAIC, o 

que evidencia marcas da formação continuada realizada entre 2013 a 2018, já que 

alguns professores da Ação ALE também atuaram como professores do ciclo de 

alfabetização, invalidando assim o argumento do MEC, quando este diz que a 

formação não reverberou efetivamente nas salas de aula. No entanto, mostrou-nos 

mais do que isso, pois, como a maior parte dos professores da ação não participou 

da formação do MEC, percebemos o compartilhamento de conhecimentos entre os 

docentes, confirmando a importância da formação continuada no lócus escolar, onde 

os pares podem trocar saberes e fazeres aprendendo uns com os outros. Nóvoa 
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(2002) acredita nessa prática, ao defender a necessidade de investir na práxis como 

lugar de produção do saber, afirmando  

 
Mas não se trata de mobilizar a experiência apenas numa perspectiva 
pedagógica, mas de também num campo conceptual de produção de 
saberes. Por isso, falar de formação continuada é falar de criação de redes 
de (auto)formação participada [...] (NÓVOA, 2002, p. 39). 

 

Analisando evidência da prática de leitura deleite por esse prisma, podemos inferir 

que a formação do PNAIC alcançou sim os espaços de formação coletiva nas 

escolas, é possível que seja uma questão de tempo visualizar os impactos dessa 

formação na aprendizagem das crianças. 

 

Outra prática que chamou nossa a atenção foi a metodologia usada por duas 

cursistas, conhecida pela maioria dos presentes, chamada de ―Caderno Interativo‖22. 

Observamos que, apesar de a fonte do material ser a mesma, as cursistas estavam 

utilizando-o de formas diferentes, enquanto uma usava construindo uma espécie de 

―livro-dobradura‖ (figuras 12 e 13), a outra docente, partindo do mesmo princípio de 

colagem, usava-o colando atividades em um pequeno caderno, como podemos ver 

na figuras 16. 

 

Figuras 12 e 13 - Fotos da apresentação do caderno interativo tipo ―livro-dobradura‖ 

                       
                                      Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

 

                                            
22

  Metodologia elaborada pela professora Janaína Spolidorio, que propõe relação de interação entre 
o aluno e com o material didático. A concepção de interatividade dos cadernos foi extraída de um 
vídeo com a própria autora explicando os níveis de interatividade do material. Fonte: SPOLIDÓRIO, 
Janaina. A interatividade do caderno interativo. Youtube. 2017 Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7ea5a5OYmyw>. acesso em: 14 out. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=7ea5a5OYmyw
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Figura 14 - Foto da apresentação do caderno interativo 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

Expomos abaixo (figura 15), para melhor visualização uma das propostas de 

atividades retirada do caderno interativo apresentada neste momento. 

 

Figura 15 - Atividade de apresentada pela cursista - Caderno Interativo Chapeuzinho 

Vermelho 

 
Fonte: Spolidorio (2017)  

 

Para realizar essa atividade, após a leitura da história, o aluno deverá recortar as 

figuras e as abas com os tipos de frases e colar em seus cadernos interativos. As 

figuras deverão ser coladas como bolsos, e as abas deverão ser coladas somente 

na parte destacada. Os alunos deverão recortar as frases, ler e descobrir qual 

personagem falou tal frase, e assim inseri-la no bolso do personagem correto, 
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conforme figura 16. Após esse momento, os alunos deverão, a partir da mediação 

do professor, separar os tipos de frases e escrever cada uma na aba correta (figura 

17). 

Figura 16 - Atividades ―Quem disse?‖               Figura 17 - Tipos de frases 

            
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

Segundo a autora da metodologia, este caderno propõe três níveis de interatividade 

com os alunos, que seriam os seguintes: interatividade com o caderno, já que é a 

partir de material próprio que o aluno constrói seu caderno; interatividade com a 

própria atividade, pois, há uma exploração da atividade de modo que o aluno se 

sinta participante de um jogo ou brincadeira, colocando respostas em bolsinhos, 

casinhas e abas; e, interatividade com o colega, já que, segundo a autora, facilitaria 

o estudo com a ajuda de outra pessoa. Percebemos muito interesse dos demais 

docentes com relação à metodologia, muitos solicitaram, inclusive, o endereço 

eletrônico para a compra do material. 

 

Analisamos a metodologia apresentada e pudemos perceber que, apesar do 

caderno ser lúdico, divertido e, realmente interativo com relação ao manuseio do 

material, ele carece de interação entre o autor dos textos, os textos e os demais 

sujeitos participantes da atividade. Assim, esses níveis de interatividade vão 

depender da postura e mediação do professor ao executar a metodologia, pois 
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sabemos que a mediação qualificada pode ressignificar um material didático. Assim, 

concordando com Nóvoa (2002, p. 36), entendemos ―[...] que os professores não são 

apenas consumidores, mas também produtores de materiais; que os professores 

não são apenas executores, mas também criadores e inventores de instrumentos 

pedagógicos [...]‖, seja criando e inventando materiais, ou dando um novo uso 

àqueles que, em sua concepção, não alcançariam os objetivos propostos, como 

vemos muito em nossas salas de aula. 

 

No próximo item veremos como foi a mediação junto aos cursistas do conceito de 

epilinguagem e descreveremos, concomitantemente, a receptividade e a 

compreensão dos participantes com relação a ele.  

 

7.2.2.2 Segundo momento: epilinguística: o que é isso? 

 

No segundo momento deste tópico, a partir de uma exposição dialogada, trouxemos 

o trabalho com a linguagem a partir da abordagem epilinguística. Foi exposto o 

conceito de epilinguísmo para os cursistas, já que, em nossa pesquisa diagnóstica 

(questionário 1), 100% dos respondentes disseram não conhecer essa forma de 

abordar da linguagem.  

 

Por meio de reflexões teóricas e exemplificações práticas, o conceito foi trabalhado, 

havendo a necessidade de muita contextualização para que a proposta não ficasse 

abstrata. Assim, o palestrante, o linguista Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes, promoveu 

junto ao grupo, momentos intercalados de teoria com realização de atividades 

práticas com o propósito de que compreendessem que se trata de uma prática que 

já conhecemos e que, às vezes, a realizamos sem ter a consciência do que se trata. 

Como comentou uma cursista ao compreender a metodologia, dizendo:‖ - Agora 

estou começando a compreender o que pratico na sala de aula!‖ 

 

Lembrando que desde a década de 1990, nos PCNs (BRASIL, 1997, p. 38), que o 

MEC estimula o ensino da língua nos primeiros aos do EF a partir dessa abordagem. 

Portanto, não se trata uma nova proposta de trabalho com a linguagem, contudo 
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havia, no citado documento, a proposição de trabalho, mas não a explicação de 

como se trabalhar a partir dessa perspectiva, apesar dos PCN‘S em ação.23 

 

Essa é outra questão apontada por Nóvoa (2009, p. 14) como um desafio, ou seja, 

formação de professores centrada na prática, pois, de acordo com o autor,  

 

A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes 
excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir 
sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É 
desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme 
vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Têm o corpo e a 
cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não sabem 
como aquilo tudo se transforma em prática, como aquilo tudo se organiza 
numa prática coerente.  

 

Situação, aliás, encontrada por nos durante o processo formativo. Observamos 

cursistas ávidos por novas práticas e novas formas de fazer, chegando a demonstrar 

angústia por querer compreender e saber mais sobre o ensino da leitura e alcançar 

seus objetivos com os alunos. O diálogo abaixo mostra bem essa angústia: 

Cursista A: ―Professor, pense bem em nossa situação na escola. Você tem 
que dar conta de 26 a 30 alunos, lida com uma diversidade enorme, aí faz 
de tudo para todos aprenderem, aí ―aquele dali‖ não consegue. Todo mundo 
lê e ele não. Fiz o que pude e não sei mais o que fazer. Mas a cobrança 
vem.‖ 

Cursista B: ―Mas linguagem é uma construção, né professor? Porque às 
vezes bate aquele desespero, é um tormento, porque o menino tem que sair 
daqui (EF1) lendo e compreendendo tudo, porque as provas externas 
cobram isso da gente. Você pega um menino no 3º ano que às vezes não 
sabe nem pegar no lápis e a gente tem que consolidar a leitura. Aí vêm os 
resultados da avaliação externa e diz que o menino não progrediu nada, e 
só a gente sabe como pegou o menino. Como fazer diferente? Porque 
trabalhar a gente trabalha!‖ 

Cursista C: ―Tem aluno que aprende com facilidade. Você explica uma vez e 
ele pega. Mas o desafio é aquele que você explica durante uma semana um 
conteúdo, depois passa uma atividade na outra semana e parece que ele 
nunca viu aquele conteúdo.‖ 

Cursista A: ―É verdade, sabe aquele filme ―Como se fosse a primeira vez‖? 
Às vezes me sinto no enredo do filme quando isso acontece com meus 
alunos. Aí precisamos explicar de novo, de outro modo, e de outro e de 
outro, porque se fizermos do mesmo jeito vamos ter o mesmo resultado. E 
ai não sei mais como fazer...‖ 

                                            
23

  Programa desenvolvido a partir de 1998 pela Secretaria de Educação Fundamental do 
Ministério da Educação (SEF/MEC), cujo objetivo foi promover formação continuada de professores, 
de forma a facilitar a leitura, análise, discussão e implementação dos Parâmetros e dos Referenciais 

Curriculares Nacionais.  
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Cursista B: ―Aí a gente vai para internet (risos do grupo).‖ 

 

Esse diálogo nos mostra o quanto precisamos trazer nossas propostas de formação 

para a realidade das salas de aula e das práticas dos professores. Verificamos que 

há muita vontade de aprender novas formas de ensinar e de diversificar as 

metodologias, mas verificamos também a ausência de formações para esse perfil de 

professores, e, quando existem, não atendem as demandas das salas de aulas. 

 

Sabemos que é preciso trazer reflexões teóricas para instrumentalizar os docentes a 

fim de enfrentar os desafios encontrados em suas realidades. E, corroborando com 

Nóvoa (2002, p. 59), acreditamos que devemos partir dos conhecimentos que estes 

já adquiriram em sua caminhada profissional, investindo positivamente nos saberes 

de que são portadores, trabalhando-os sob um ponto de vista teórico e conceitual. 

Isso se mostrou fundamental, pois, como vimos no comentário reflexivo da cursista, 

(“Agora estou começando a compreender o que pratico na sala de aula!‖), muitas 

vezes desenvolvemos uma prática fundamentada em uma teoria e não temos a 

consciência disso. 

 

Contudo, Vázquez (2011, p. 241) nos adverte que a teoria por si só não produzirá 

mudanças, pois,  

 

[...] enquanto a teoria permanece em seu estado puramente teórico não se 
transita dela à práxis e, portanto, esta é de certa forma negada. Temos, 
assim, uma contraposição entre teoria e prática que tem sua raiz no fato de 
que a primeira, em si, não é prática, isto é, não se realiza, não se plasma, 
não produz nenhuma mudança real. Para produzi-la, não basta desenvolver 
uma atividade teórica. É preciso atuar praticamente, ou seja, não se trata de 
pensar um fato e sim de revolucioná-lo; os produtos da consciência têm de 
se materializar para que a transformação ideal penetre no próprio fato. 

 

Desta forma, compreendemos que será somente por meio da práxis que poderemos 

alcançar as transformações necessárias, neste caso nas práticas de leitura nos anos 

iniciais do EF. E é exatamente esta a proposição deste tópico, ou seja, propor o 

trabalho com linguagem em uma perspectiva diferente da até então trabalhada com 

os docentes em propostas de formação para ensino da língua materna. Procuramos 

somar a essa perspectiva a experiência dos professores, articulando a teoria à 

prática, com o objetivo de provocar alterações nas práticas desses docentes a fim de 

que possam alcançar seus alunos, oportunizando a aprendizagem efetiva a todos.  
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Trabalhando a partir da proposta metodológica da PHC entendemos ser necessários 

momentos de problematização e instrumentalização com os docentes acerca da 

proposta de trabalho com a leitura na abordagem apresentada. Foi dentro desse 

contexto que apresentamos as atividades abaixo e, na medida em que as 

apresentava, dialogávamos com os cursistas a fim de que participassem ativamente 

das atividades, refletindo sobre as mesmas.  

 

Nesta etapa evidenciamos ainda o trabalho de leitura articulada com as 

possibilidades de formação humana. Procuramos entrelaçar os conhecimentos dos 

sujeitos participantes da ação a fim de perceberem que, a ação humana, por 

intermédio da mediação, ―interfere no objeto de estudo, em seu contexto e em seus 

participantes, neles provocando alterações, transformações‖ (FREITAS, 2009, p. 4), 

deixando claro que nos formamos na ação do outro. 

 

É importante ressaltar ainda que propusemos um trabalho com a linguagem na 

perspectiva enunciativa e que, portanto, estamos refletindo a partir de textos, para 

obtermos um resultado contextualizado e rico em sentidos e significados. Assim, 

entendemos ser importante compartilhar as atividades que promovam a interlocução 

entre os participantes, a partir da mediação sobre como, comumente, as escolas 

trabalham textos e, como podemos potencializar essas atividades de leitura por meio 

do epilinguísmo.  

 

Para exemplificar a abordagem epilinguística fizemos cinco atividades com os 

cursista com a finalidade de apresentar as várias propostas de trabalho com a 

linguagem por meio da leitura e escrita, trabalhando os sentidos produzidos no ato 

de ler e escrever. A opção por trabalhar com atividades já prontas e retiradas de 

sites voltados para auxiliar professores deve-se à proposta de mediação pedagógica 

a partir de um material de fácil acesso, considerando as possíveis realidades dos 

contextos escolares.  Apresentaremos somente três atividades, as demais o leitor 

poderá encontrar no material educativo Diálogos sobre Leitura e Humanidades: 

possibilidades práticas.  
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A seguir apresentaremos as atividades e, para efeito de análise traremos a 

descrição dos momentos de interlocução entre pesquisadores e cursistas com o 

propósito de que o leitor compreenda a dinâmica proposta e perceba quão ricos 

foram esses momentos de interação. Seguem as atividades:  

 

A) Atividade 1: Coisas 
 
A atividade 1 foi realizada a partir da poesia ―Coisas‖ da escritora gaúcha Maria 

Dinorah. Foi solicitado que um cursista lesse o poema (quadro 7) e, após a leitura, 

que refletissem sobre a proposta de atividades apresentadas no quadro 8. 

 

Quadro 7 - Poema Coisas           Quadro 8 -  Exemplo 1: Atividades Poema Coisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dinorah  (1999)                                  Fonte: Rose (2012) 
 

A partir da análise das atividades do quadro 8, o pesquisador questionou aos 

cursistas se reconhecem esse tipo de atividades, acompanhe o diálogo após a 

leitura do poema: 

 

Pesquisador(P): O que vocês acham de atividades como essas (mostra o 
quadro 8)? 

Cursistas (C): (silêncio) Bom, são atividades de interpretação e de 
reconhecimento da estrutura do gênero textual. 

TEXTO 1 

Coisas 

 

Coisas boas: 

Bombom, bolinho, bolacha, 

pastel, pipoca, pitanga. 

 

Coisas lindas: 

barquinho, balão, boneca, 

palhaço, pião, poema. 

Coisas 

 

Coisas de todos: 

lagoa, estrada, folhagem, 

luar, estrela, farol. 

 

Coisas de poucos: 

mel, moeda, medalha, 

milagre, amigo, amor. 

 

                              Maria Dinorah 

 

 
 

 
EXEMPLO 1: ATIVIDADES TEXTO 1 

 
 
1. Marque um X na opção em que as palavras foram colocadas 
corretamente em ordem alfabética: 
 
A ( ) bombom, bolacha, bolinho, pastel, pipoca e pitanga. 
B ( ) pastel, pipoca, pitanga, bolacha, bolinho e bombom. 
C ( ) bolacha, bolinho, bombom, pastel, pipoca e pitanga. 
D ( ) bolacha, bolinho, bombom, pitanga, pastel e pipoca. 
 
2. Das coisas lindas apontadas no poema, qual você realmente 
acha linda? 
 
3. Quantas estrofes tem o poema? 
 
4. Quantos versos aparecem? 
 
5. Qual a estrofe que você mais gostou? Copie: 
 
6. Desenhe, ilustrando a estrofe escolhida. 
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P: Mas o que o aluno tem que fazer nessas atividades? 

C: Reconhecer a ordem alfabética e o gênero? 

P: E só! O que eles se apropriariam do texto nessa atividade? 

C: (silêncio)  

P: Esse tipo de atividade é muito recorrente, onde o aluno marca um X e 
responde umas perguntas sem muito sentido para ele. Compreendem que 
podemos explorar mais o texto? 

P: O que vocês acham de atividades como essas (começa a fazer a 
mediação entre os cursistas e o texto, descritas no exemplo 2 abaixo)? 

 

Exemplo 2: problematizando atividades do texto 1 

a.1. Releia o poema Coisas, de Maria Dinorah, observe o contexto do texto e, em grupo, 
procure uma palavra ou expressão que possa substituir as palavras abaixo por outras de 
mesmo sentido: 

 

 

 

P: O que poderia entrar no lugar de coisas boas? 

C: coisas gostosas, coisas saborosas. 

P: Vocês estão pensando em mudar só o adjetivo. Pensem em substituir a 
expressão como um todo por alguma coisa. 

C: alimentos, comidas, petiscos, delícias.  

P: E coisas lindas? 

C: brinquedo, brincadeira, diversão, lúdicas. 

P: E coisas de todos? 

C: Natureza, universo. 

P: Estrada e farol entram nessa categoria?  

C: Não.  

P: Então aí já temos um problema. Porque natureza e universo definem 
lagoa, folhagem e luar, mas não define estrada e farol. E aí começamos a 
poder problematizar. Que palavra ou expressão poderia definir todas as 
palavras? 

C: criação? 

P: Todo mundo acha que criação poderia definir lagoa, folhagem, luar, 
estrada e farol? 

C: Sim! 

P: Por quê? 

C: Porque todas essas coisas foram criadas, por Deus ou pelo homem. 

P: Observem que aí você começa a brincar como num jogo, levando a 
pessoa a mobilizar seus recursos linguísticos e seus conhecimentos de 

- Coisas boas:________________________ 
- Coisas lindas:_______________________ 
- Coisas de todos:_____________________ 
- Coisas de poucos:____________________ 
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mundo para responder as questões de forma adequada ao contexto. Aí, a 
partir da sua mediação o aluno passa a interagir com o texto, os colegas, e 
a manipular a língua de forma divertida e prazerosa. Trabalhamos aqui 
sinônimos, sem dar nome aos bois. 

P: Observem também que antes de começar a fazer as atividades temos 
que definir bem os objetivos, porque não dá para trabalhar todas as 
possibilidades do texto, que são muitas. Vamos problematizar mais... 

P: E coisas de poucos? 

C: riqueza, poder, preciosidade. 

P: Aí vêm os desdobramentos, por que coisas de poucos?  

C: Porque poucas pessoas podem ter.  

P: Podemos problematizar: O que faz com que isso seja coisa de poucos? 
Ou Quais outras coisas poucas pessoas podem ter? E podemos 
problematizar mais porque existem por trás dessas questões outras 
questões possíveis de se trabalhar a língua a partir da interação verbal e da 
produção escrita, além da formação humana de nossos alunos. 

P: Outra questão: Se quando falamos coisas boas nos remetemos a 
comidas, então fica a pergunta, boa para quem? Todo mundo gosta de 
bombom, bolinho, bolacha, pastel, pipoca, pitanga? 

P: E as coisas lindas? O que é lindo? Uma pergunta dessa só faz sentido se 
houver interação com os alunos, permitindo que ele explicasse o que é 
lindo, e porque é lindo. Ao responder, essa criança estaria desenvolvendo o 
raciocínio para fazer sua justificativa, se desenvolvendo linguisticamente, e 
ainda se posicionando diante do mundo. 

P: Agora fazendo uma analogia entre as atividades do exemplo 1 e as 
atividades do exemplo 2 o que vocês me dizem?  

C1: Humm ... É de pensamento! De trabalhar o pensamento! 

C2: É realmente de fazer a pessoa pensar. É um exercício de construção da 
linguagem, oral e acho que também escrita. 

C3: Senti que a gente deve conversar bastante sobre cada ponto do texto. É 
um exercício totalmente diferente do outro. O outro é mecânico! 

C4: Acho que o outro é mecânico, mas penso que os dois trabalham a 
língua, só que o epilinguístico trabalha de forma mais ampla, colocando a 
língua em movimento. 

P: É isso! Os dois trabalham a língua, mas a perspectiva epilinguística 
trabalha a linguagem em funcionamento, por isso é mais amplo, traz mais 
reflexões a partir do conhecimento de mundo dos alunos, e dessa forma a 
gente explora mais os textos. 

 

Após essa longa descrição sobre o desenvolvimento de uma atividade de leitura na 

perspectiva epilinguística com os cursistas, consideramos que a abordagem, apesar 

de ser praticada em sala de aula de forma inconsciente, ainda é uma ―velha‖ 

desconhecida do grupo de professores com o qual estávamos trabalhando. Contudo, 

a julgar pelo envolvimento e a participação de todos os cursistas na proposição de 

atividades, já a partir da primeira proposta, percebemos o grande interesse dos 

docentes pela abordagem. Assim como percebemos também aquele espaço coletivo 
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como um lugar de interação e produção de saberes. Nóvoa (2002, p. 59) nos mostra 

que quando falamos em formação de professores focando nos conteúdos a partir de 

seus conhecimentos, estamos falando em criação de redes de (auto)formação 

participada, permitindo-nos compreender a globalidade dos sujeitos a partir de um 

processo formativo interativo e dinâmico. E foi o que vimos nesse segundo momento 

com os cursistas. Percebemos que estavam construindo solidariamente seus 

conhecimentos, e mais do que isso, que estavam abertos ao ―novo‖ ao se 

conectarem ao outro, seja ele o colega cursista, os pesquisadores ou a autora do 

texto, como em um encontro de fios. 

 

Segundo Geraldi (2013, p. 166),   
 

É o encontro destes fios que produz a cadeia de leituras construindo os 
sentidos de um texto [...] A produção deste leitor, é marcada pela 
experiência do outro, autor, tal como este, na produção do texto que se 
oferece à leitura, se marcou como leitores que, sempre, qualquer texto 
demanda. Se assim não fosse, não seria interlocução, encontro, mas 
passagem de palavras em paralelas, sem escuta, sem contrapalavras: 
reconhecimento ou desconhecimento, sem compreensão. 

 

Na descrição desse encontro de fios podemos observar que, a partir da mediação do 

formador, os professores refletiram sobre os tipos de atividades apresentadas no 

exemplo 1, o que foi evidenciado pelos comentários e, principalmente, pelos longos 

momentos de silêncio, antes das respostas aos questionamentos feitos na formação. 

Tal fato poderia nos levar a dizer que estávamos no caminho certo de investigação e 

intervenção, mas o próximo momento nos reservou evidências mais contundentes 

sobre os rumos propostos para esta pesquisa. Vamos a ele. 

 

B) Atividade 2: A dona Aranha 

 

Na seção anterior apresentamos uma atividade de leitura na perspectiva 

epilinguística, sendo ela uma proposta para a formação e compreensão do docente 

quanto à abordagem. Para a atividade 2 trouxemos um texto para trabalhar com 

crianças do EFI. O texto, uma canção de domínio popular (quadro 9), é muito 

utilizado em turmas de alfabetização, assim, vamos mais uma vez mostrar como 

comumente ele é usado nas escolas (quadro 10) e, a seguir a nossa proposta com o 

trabalho por meio da epilinguagem. 
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Quadro 9 - Texto A dona Aranha       Quadro 10 - Exemplo1 Atividade texto 2                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Dona Aranha (acesso em 17 maio 2017)                              Fonte: Gomes (2018) 

 

A metodologia para mediar esse momento foi a mesma do anterior, ou seja, o 

diálogo. Assim, foi apresentado o texto e a atividade, bem comum nas escolas, tanto 

que muitos cursistas relataram que trabalham corriqueiramente este tipo de proposta 

TEXTO 2 
 
 
 

A dona Aranha 
 

A dona aranha  
Subiu pela parede 
Veio a chuva forte  
E a derrubou 
 
Já passou a chuva  
O sol já vem surgindo  
E a dona aranha  
Continua a subir 
 
Ela é teimosa 
E desobediente  
Sobe, sobe, sobe 
E nunca esta contente 
 
A dona aranha  
Desceu pela parede 
Veio a chuva forte  
E a derrubou 
 
Já passou a chuva  
O sol já vem surgindo  
E a dona aranha  
Continua a descer 
 
Ela é teimosa 
E desobediente  
Desce, desce, desce 
E nunca esta contente. 
 

 

EXEMPLO 1 : ATIVIDADE TEXTO 2 
 
1 - Complete as lacunas com as palavras abaixo: 

 

A dona Aranha 

 

A Dona Aranha 

Subiu pela ................ 

Veio a chuva ............ 

E a derrubou 

 

Já passou a chuva 

O sol já vem surgindo 

E a Dona Aranha 

..................... a subir 

 

 

Ela é teimosa 

E .................... 

Sobe, sobe, 

E nunca está contente 

 

A Dona .................. 

Desceu pela parede 

.......... a chuva forte 

E a derrubou 

 

Já passou a chuva 

O sol já vem surgindo 

E a Dona Aranha 

Continua a ............... 

 

Ela é teimosa 

E desobediente 

Desce, ........... , desce 

E nunca está ................. 

 

CONTENTE  

CONTINUA 

PAREDE 

DESCER 

ARANHA 

 SOBE 

DESOBEDIENTE 

VEIO 

FORTE 

DESCE 
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de leitura, a qual dão nomes como: texto lacunado ou texto lacunado com banco de 

palavras.  

 

Solicitamos aos cursistas que analisassem o exemplo 1 de atividade com o texto 2 e 

questionamos quais seriam os conhecimentos linguísticos que a mesma traria para a 

formação do leitor conforme preconizamos neste trabalho. Após dialogarem entre si, 

perceberam que a atividade requer dos alunos apenas a localização de palavras no 

texto e sua cópia nos espaços em branco, exigindo muito pouco em termos 

linguísticos, concluindo que se trata de uma atividade mecânica e sem produção de 

sentidos.  

 

Após essa conclusão mais uma vez fizemos a proposta na abordagem epilinguística. 

Primeiro fizemos oralmente as seguintes proposições: 

 

Exemplo 2: problematizando atividades do texto 2 
 
b.1 Cante a música A dona Aranha de acordo com as propostas abaixo. 
Antes, brinque com as palavras trocando ideias com sua turma. Lembre-se, 
será necessário fazer adequações ao texto para que ele não perca o 
sentido. 
b.1.1 Substitua a palavra chuva pela palavra vento; 
b.1.2 Substitua a palavra aranha pela palavra grilo; 
b.1.3 Altere o tempo passado pelo tempo futuro; 

b.1.4 Substitua a palavra aranha pela palavra aranhas. 
 

Foi uma atividade muito lúdica e divertida. Os docentes cantavam e tentavam fazer 

as adequações necessárias em meio a risadas e atropelos nas proposições feitas 

pela atividade, ora acertando, ora errando, porém, o mais importante, pensando 

linguisticamente. Pois, quando se substitui aranha por grilo mudamos o gênero e 

precisamos fazer a concordância nominal, por exemplo, em ―Ela é teimosa e 

desobediente‖ passa a ser ―Ele é teimoso e desobediente‖. Assim trabalhamos 

concordância nominal sem falar em gramática ou classificações.  

O mesmo acontece quando substituímos a noção de tempo passado da música para 

a noção de tempo futuro. Sendo este o momento de maior dificuldade dos cursistas, 

pois, foi também o momento de mais adequações do texto e de maior interlocução 

entre os cursistas. Veja no exemplo abaixo: 
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―A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já parou a 

chuva e o sol já vem surgindo...‖ 

 

Para colocar a música no tempo futuro houve muito diálogo entre eles, que 

cantavam, erravam, paravam, dialogavam, refletiam, chegavam a um consenso e 

continuavam a cantar. Foram vários momentos como esses, como nos comentários 

abaixo: 

Todos: ―A dona Aranha subirá pela parede, virá a chuva forte e a derrubará. 
Já parará a chuva e o sol virá surgindo...‖  

Cursista A: Não! A gente vai ter que tirar o já. 

Cursista B: É! E acho também que é: e o sol irá surgir! 

Todos: ―A dona Aranha subirá pela parede, virá a chuva forte e a derrubará. 
Parará a chuva e o sol irá surgir...‖  

 

E assim foram fazendo intervenções e mediando uns aos outros até finalizarem a 

canção. Trabalhando linguisticamente questões de tempo verbal sem perceberem 

que estavam trabalhando gramática, uma vez que estavam somente usando os 

conhecimentos com os quais operam para falar cotidianamente. Trabalhamos ainda 

a concordância verbal ao passar a palavra aranha do singular para o plural, sem 

classificações ou memorização de regras, porque a gramática já interiorizada por 

nós, nos diz que o verbo concorda com o sujeito. Assim, esse tipo de atividade 

oportunizou a apropriação de diversos recursos expressivos.  

 

Mas, de acordo com Semeghini-Siqueira e Bezerra (2015, p. 189), nem todas as 

atividades epilinguísticas ocorrem num nível de não consciência, segundo as 

autoras,   

 

[...] a atividade epilinguística pode ocorrer em graus diferenciados de 
consciência: desde um nível que beira a não consciência, ainda que 
implique reflexão sobre diferentes formas de dizer – uma reflexão mais 
―automática‖ -, até um nível de reflexão intensa, muito consciente – por 
exemplo, quando revisamos e reescrevemos textos, adequando os recursos 
linguísticos aos inúmeros efeitos de sentidos possíveis e pretendidos -, 
atividade esta que pode e deve ser estimulada pelo professor. [grifo das 
autoras] 

 

Dentro dessa premissa podemos dizer que na atividade 1 (poesia Coisas) operamos 

no nível da quase não consciência, trazendo conhecimentos de mundo e de 

experiência de vida de cada cursista para o diálogo. Entretanto, já nesta atividade 2, 
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estávamos muito conscientes de nossas proposições de adequação do texto às 

substituições propostas, mesmo que não tenhamos falado em normas gramaticais. 

 

Por meio dessa atividade de (re)construção textual oral, mas que também pode ser 

escrita, evidenciamos para os cursistas uma forma diferente de manipular a 

linguagem por meio da interação verbal e da produção de sentidos, mostrando que, 

―[...] nesse jogo de construção e reconstrução dos textos, não se necessita de um 

conhecimento detalhado nem sofisticado de noções de nomenclaturas gramaticais 

[...] (FRANCHI, 2006, p. 94)‖, uma vez que estamos usando o conhecimento 

gramatical interiorizado por todo falante da sintaxe da língua.  

 

Muller (2003, p. 6), observa que 

 

O desencadeamento de uma discussão epilingüística, no momento da 
produção de um texto escrito, põe em confronto os conhecimentos 
lingüísticos do aluno e aqueles que a escola, na pessoa do professor, 
considera como adequados a sua formação como produtor de textos. 
Esse confronto supõe discussões coletivas sobre a pertinência ou não 
de certos registros, bem como releituras e reelaborações de partes do 
texto, conforme os indicativos resultantes das discussões, num processo 
de reflexão e de operação sobre o texto que está sendo escrito. 

 

Ou seja, as atividades epilinguísticas são grandes e boas oportunidades que o 

professor tem para trabalhar os recursos linguísticos necessários aos alunos para a 

produção de textos escritos, a partir interação e reflexão entre os sujeitos da 

atividade. Assim, fizemos a proposição aos cursistas que experienciassem a 

atividade acima com suas turmas, procurando fazer a comparação das atividades 

corriqueiras feitas com o texto sugerido e a atividade epilinguística proposta, para 

que pudessem perceber os resultados das duas propostas de trabalho com a 

linguagem. 

 

 Passemos então a terceira e última reflexão a ser apresentada neste trabalho. 

 

C) Atividade 3: O Pato 

 

Nesta seção propusemos uma atividade de leitura que levasse os cursistas a 

mobilizar conhecimentos para estabelecer a relação de causa e consequência entre 
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os elementos de um texto. Para essa reflexão trouxemos o texto O Pato, de Vinícius 

de Moraes.  

 

Solicitamos aos cursistas que lessem o texto (quadro 11), e que marcassem P nos 

versos que apresentassem uma ação praticada pelo Pato e C nos versos que 

apresentassem uma consequência da ação do Pato, conforme pode ser visto no 

quadro 12. A atividade foi desenvolvida oralmente, sendo outro momento divertido e 

de aprendizagem. Causou muita interação entre os participantes e divergências de 

sentidos, mostrando o quanto é possível trabalhar a produção de sentidos por meio 

da abordagem epilinguística.   

Quadro 11 - Texto O Pato                      Quadro 12 -  Exemplo atividade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Moraes, (2004)                                     Fonte: Moraes, (2004) 
 

TEXTO 3 

O Pato 

Lá vem o pato 

Pata aqui, pata acolá 

Lá vem o pato 

Para ver o que é que há 

O pato pateta 

Pintou o caneco  

Surrou a galinha  

Bateu no marreco  

Pulou do poleiro  

No pé do cavalo 

Levou um coice  

Criou um galo  

Comeu um pedaço  

De jenipapo 

Ficou engasgado  

Com dor no papo 

Caiu no poço  

Quebrou a tigela  

Tantas fez o moço 

Que foi pra panela  

 

 

ATIVIDADE TEXTO 3 

O Pato 

Lá vem o pato 

Pata aqui, pata acolá 

Lá vem o pato 

Para ver o que é que há 

O pato pateta 

Pintou o caneco     P 

Surrou a galinha    P 

Bateu no marreco  P 

Pulou do poleiro     P 

No pé do cavalo 

Levou um coice     C 

Criou um galo        C 

Comeu um pedaço P 

De jenipapo 

Ficou engasgado    C 

Com dor no papo 

Caiu no poço           C 

Quebrou a tigela      P/C 

Tantas fez o moço 

Que foi pra panela   C/P 
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Nesta atividade analisamos a relação de causa e consequência entre partes de um 

texto, o que é fundamental para a compreensão textual.  Além disso, também 

trabalhamos com verbos, pois, quando falamos para as cursistas observar a palavra 

que indica uma ação do Pato, sem nomear essa classe de palavra, introduzimos a 

noção de verbos.  O que foi evidenciado para os cursistas. 

 

Assim, à medida que o professor foi localizando os versos com verbos, o grupo se 

posicionava dizendo:  P ou  C.  Porém, nos versos ―Quebrou a tigela‖ e ―Que foi pra 

panela‖, encontramos divergências de opinião, tudo porque os sentidos produzidos 

por esses versos foram diferentes para parte do grupo. Enquanto a maioria achava 

que foi uma ação do Pato; um grupo menor tinha a convicção de que era uma 

consequência da ação do Pato. Então foi solicitado que justificassem por que era P 

ou C. E assim justificaram: 

 

C1: É P porque ele quebrou a tigela como fez todas as outras artes! 

C2: Não! É C porque ao cair no poço ele quebrou a tigela. 

Pesquisador: Mas tinha uma tigela dentro do poço? 

C2 e C3: Por que não? As pessoas podiam tirar a água do poço com a 
tigela! 

 

Essas justificativas evidenciam que a partir da interação verbal podemos perceber 

atribuições de sentidos diferentes para o mesmo texto. E isso se relaciona à vivência 

das pessoas que vai proporcionar uma determinada caminhada interpretativa para 

cada sujeito.  Chamamos a atenção dos cursistas para este fato, e, o confrontamos 

com aquelas atividades de leitura que muitas vezes só aceitamos uma única 

resposta, dando como errada aquela resposta diferente da que esperávamos, sem 

ao menos questionar ou investigar qual foi a lógica desenvolvida pelo aluno para 

responder à questão. 

 

Semeghini-Siqueira e Bezerra (2015, p. 193) nos advertem que  

 

A competência linguística e discursiva é muito mais ampla, complexa e 
abrangente que o simples conhecimento do que é ―certo‖ ou ―errado‖ em 
uma abordagem prescritiva. Nessa perspectiva, não estamos considerando 
que a variedade culta e socialmente prestigiada da língua não deva ser 
estudada na escola, mas esta variedade não se reduz a um conjunto de 
regras ortográficas, de concordâncias e regência, nem, menos ainda, a um 
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conjunto de nomenclaturas com que frequentemente os professores 
procuram ocupar o tempo dos alunos das aulas de língua materna. 
 

 

Desta forma precisamos compreender que o trabalho por meio da perspectiva 

discursiva requer a contextualização da interação entre os sujeitos por meio da 

linguagem, compreendendo que, em seu sentido amplo, devemos considerar o 

contexto sócio-histórico e ideológico dos sujeitos dos participantes da interação. 

Assim, ao pensar que um grupo menor de cursistas apontou que ―quebrou a tigela‖ 

era uma consequência da ação do pato, justificando que se pode tirar água do poço 

com uma tigela, reflete um conhecimento que pode ter feito parte das vivências 

desses sujeitos e por isso não deve ser desconsiderado, não cabendo assim julgar 

se a resposta estava certa ou errada, mas compreendendo, a partir da escuta, a 

caminhada interpretativa de cada sujeito. 

 

Em face dos desafios encontrados no ensino da língua, entendemos que para um 

trabalho nessa perspectiva os professores necessitam de melhores condições 

formativas e de um trabalho contínuo no desenvolvimento de seus conhecimentos 

como leitores e produtores de textos. Pois, acreditamos que assim se sentirão mais 

seguros em promover alterações significativas em suas práticas não só de leitura, 

mas de ensino de uma forma geral. 

 

O terceiro momento desse tópico foi a proposição prática da teoria mediada acima. 

É o que vermos na próxima seção. 

 

7.2.2.3 Terceiro momento: Oficina de linguagem 

 

A partir da conceituação e exposição dialogada dos conceitos sobre a epilinguística, 

passamos à prática, não que já não a tenhamos incluído no processo de 

explanação, mas que chegou o momento dos cursistas procurarem sistematizar os 

conhecimentos mediados nos momentos anteriores em forma de produção de 

atividades. Um momento em que oportunizamos a vivência de uma oficina de 

linguagem para elaboração de atividades de leitura e escrita na abordagem 

estudada e na perspectiva dos trabalhos com a dimensão humana. 
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Como já citado anteriormente, procuramos a partir da ação-reflexão-ação, entrelaçar 

teoria à prática e nos mover de forma que os cursistas pudessem perceber a prática 

que já desenvolviam e/ou a necessidade de desenvolver uma nova prática no ensino 

da leitura. Para tanto, solicitamos que voltassem a refletir sobres suas condições 

objetivas de produção de práticas de leitura e elaborassem propostas de atividades 

exequíveis em seus contextos escolares. O retorno a essa reflexão se mostra 

necessária uma vez que, de acordo com Vázquez (2011, p. 227) ―o que caracteriza 

a atividade prática radica no caráter real, objetivo da matéria-prima sobre o qual 

atua, dos meios ou instrumentos com que exerce a ação [...].‖  

 

Desta forma foi distribuída uma coletânea de textos, previamente escolhidos pelo 

formador, quando solicitamos que, em duplas, escolhessem um texto para produção 

das atividades. Após esse momento, as duplas fizeram uma apresentação dialogada 

de suas propostas. Escolhemos três atividades propostas a partir do seguinte 

critério: A) Não alcançou o objetivo; B) Alcançou parcialmente o objetivo com 

mediação e; C) Alcançou parcialmente o objetivo sem mediação. Mas esses critérios 

relacionam-se tão somente ao grau de compreensão dos docentes da proposta 

apresentada, não refletindo outros fatores, não aparentes, que impedem esses 

docentes se apropriem adequadamente dos conhecimentos mediados. Seguem 

abaixo as propostas apresentadas: 

 

A) Não alcançou o objetivo 

 

A atividade que apresentaremos que se enquadra nessa categoria, foi baseada no 

texto Ser idoso e ser velho, de Jorge R. Nascimento (quadro 13). 
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Quadro 13 -  Texto 01 – Ser idoso e ser velho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Nascimento (Acesso em 10 jun. 2017) 

A partir do texto a dupla desenvolveu as seguintes atividades24
: 

a.1 Identifique e relacione, de acordo com o texto o que é ser idoso e o que 

é ser velho, numerando 1 para velho e 2 para idoso. 

 

(1) Velho 

(2) Idoso 

 

a.2. Defina o que é ser idoso e o que é ser velho, de acordo com o texto. 

Após a apresentação seguiu-se o seguinte diálogo: 

                                            
24

  Todas as atividades foram produzidas pelos cursistas e reproduzidas neste trabalho pelos 
pesquisadores. 

(   ) quando sonha 
(   ) quando apenas dorme 
(   ) quando já nem ensina  
(   ) quando ainda aprende 
(   ) quando se exercita 
(   ) quando apenas descansa 
(   ) quando só sente ciúmes  
(   ) quando ainda sente amor 

 
 Texto 01  

Ser idoso e ser velho 

 

―Idoso é quem tem muita idade; velho é quem perdeu a jovialidade.  

A idade causa degeneração das células; a velhice, a degeneração do espírito.  

Você é idoso quando se pergunta se vale a pena; Você é velho quando, sem pensar, responde 

que não.  

Você é idoso quando sonha; Você é velho quando apenas dorme.  

Você é idoso quando ainda aprende; Você é velho quando já nem ensina.  

Você é idoso quando se exercita; Você é velho quando apenas descansa.  

Você é idoso quando ainda sente amor; Você é velho quando só sente ciúmes.  

Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida; Você é velho quando todos 

os dias parecem o último da longa jornada.  

Você é idoso quando o seu calendário tem amanhãs; Você é velho quando ele só tem ontens.  

O idoso se renova a cada dia que começa; o velho se acaba a cada noite que termina, pois, 

enquanto o idoso tem os olhos postos no horizonte, de onde o sol desponta e ilumina a 

esperança, o velho tem sua miopia voltada para as sombras do passado.  

O idoso tem planos; o velho tem saudades.  

O idoso curte o que lhe resta da vida; o velho sofre o que o aproxima da morte.  

O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e prenhe de esperança. Para ele o tempo passa 

rápido, mas a velhice nunca chega. Para o velho suas horas se arrastam destituídas de sentido.  

As rugas do idoso são bonitas, porque foram marcadas pelo sorriso; as rugas do velho são 

feias, porque foram vincadas pela amargura.  

Em suma, idoso e velho podem ter a mesma idade no cartório, mas tem idades diferentes no 

coração.  

Que você, idoso, viva uma longa vida, mas não fique velho nunca‖  
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Pesquisador (P): Em qual aspecto da linguagem o aluno vai refletir quando 
o solicitamos para relacionar as características do idoso e do velho a partir 
da enumeração? 

Dupla (D): (silêncio) Acho que ele vai ter que pensar! 

Todos (T) : (silêncio) 

C1: Humm, depende, acho que vai ser mecânico! 

D: Por que mecânico? 

C1: Porque ele só vai separar velho é isso, o que é idoso é aquilo. Ele não 
precisa pensar, só achar as palavras velho e idoso. 

T: (silêncio) 

C2: E se vocês pegassem somente uma frase e levassem a turma a refletir 
sobre ela. Acho que aí não seria mecânico, não é professor? 

P: Vamos pensar! E se vocês substituíssem a palavra idoso pela palavra 
jovem, mudaria o sentido do texto? 

D: Sim. 

P: Por que? 

D: (silêncio) 

P: Porque o idoso no texto tem as mesmas características de um jovem, é 
isso poderia facilitar a compreensão do texto. Não mexeria na estrutura do 
texto, mas poderia facilitar a compreensão de que ser idoso é ter um 
espírito jovem, na concepção do autor. Percebem? 

P: Poderia problematizar: Essa é a concepção de todos?  

Observa-se que pelo diálogo a dupla não conseguiu alcançar a proposta de trabalho 

na perspectiva linguística pretendida, e que, mesmo após a mediação, percebemos 

que não houve a compreensão da proposta, o que se pode observar pelo 

questionamento: 

D: E se trocasse a palavra velho por velha? 

P: Neste caso não faria diferença a questão de gênero, porque não mudaria 

praticamente nada no texto para sua compreensão. 

 

Entendemos que uma proposta metodológica precisa de tempo para ser 

compreendida e nem era nossa intenção que todos se apropriassem imediatamente 

da que acabava de ser apresentada, contudo outras duplas tiveram uma percepção 

melhor da metodologia mediada. Tal fato nos mostra que, como nossos alunos e 

sujeitos aprendentes, temos o nosso tempo para nos apropriar de novos 

conhecimentos, o que nos leva à compreensão que precisamos buscar novas 

formas de apresentar um conhecimento, considerando os vários percursos de 

aprendizagem que temos em nossas salas e em nossos processos formativos. 
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Vamos à segunda apresentação. 

 

B) Alcançou o objetivo parcialmente com mediação  

 

A atividade a seguir foi desenvolvida a partir do texto Envelhecer é uma Arte, de 

Adoniran Barbosa (quadro 14). 

 

Quadro 14 - Texto 02 – Envelhecer é uma arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Adoniran Barbosa, 1976 

                                

                            Fonte: Barbosa (Acesso em 10 jul. 2017) 

A partir do texto a dupla desenvolveu a seguinte apresentação das atividades: 

D: Professor, nós tivemos um pouco de dificuldade em fazer a atividade, até 
mesmo porque nossa mente ainda tá naquele tradicionalismo, então 
pegamos o gancho do jovem e fizemos assim: 

b.1. Substituir a palavra velho pela palavra jovem. 

b.2. Justifique o título do texto: “Saber envelhecer é uma arte.”  

Texto 02  

 

Envelhecer é uma Arte 

 Adoniran Barbosa  

 

Velho amigo não chore  

Pra que chorar  

Por alguém te chamar de velho  

Não decola, não esquente a cachola  

 

Quando alguém lhe chamar de velho  

Sorria cantando assim:  

Sou velho e sou feliz  

Mas velho é quem me diz  

 

Comigo também acontece  

Gente que nem me conhece  

Gente que nunca me viu  

Quando passa por mim: 

 - alô velho! alô tio!  

 

Eu não perco a estribeira  

Levo na brincadeira  

Saber envelhecer é uma arte  

Isso eu sei, modéstia à parte  
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D: Aí ele vai ter que pensar sobre o que é envelhecer e até se colocar no 
lugar de quem está envelhecendo. 

P: É interessante as duas propostas, principalmente a última, porque a 
palavra arte tem muitos significados possíveis e muitos sentidos. Pode fazer 
uma produção de texto sobre alguns desses sentidos, contextualizando a 
palavra. Mas dá para explorar também nesse texto palavras desconhecidas 
pela garotada como cachola e estribeira. 

D: É! E como tivemos essa certa dificuldade em desenvolver a atividade 
dentro do contexto da aula de hoje, fizemos essa última: 

 

b.3. Leia o texto e encontre as rimas e os verbos. 

 

Observa-se que a dupla demostrou sua dificuldade, mas conseguiu fazer atividades 

que além de mexer com a estrutura textual, extrapola-a, permitindo o diálogo do 

autor com o aluno, e ainda tratando a temática de forma a agregar conhecimento 

humano nas reflexões propostas sobre a arte de envelhecer.  

 

Contudo, inferimos que, acreditando ter desenvolvido poucas atividades, resolveu 

elaborar outra, mas não encontrando possibilidades dentro da abordagem estudada, 

resolveu propor uma atividade dentro da perspectiva tradicional do trabalho com a 

leitura. Entretanto, a dupla tinha consciência disso, tanto é que se justificou antes de 

falar a atividade. O que nos mostra, mais uma vez, o nível de reflexão proporcionado 

pelo processo formativo, confirmando nossa hipótese de que o professor quer fazer 

diferente, mas não sabe como. 

 

Todavia, compreendemos que não basta ter a consciência de que está propondo o 

mesmo tipo de atividade há anos. Entendemos ser um passo importante, mas não o 

principal, pois é fundamental que esses docentes tenham consciência do porquê que 

essa realidade não muda, e quais são as forças que impedem essa mudança. 

Assim, vemos as cursistas constrangidas por não alcançarem o objetivo proposto da 

atividade, mas que não veem que há forças muito poderosas impedindo essa 

―inovação‖, por isso verificamos o constrangimento na fala da professora. Nogueira e 

Nogueira (2002) nos mostra por meio das reflexões de Pierre Bourdieu que, toda 

essa situação faz parte das poderosas forças capitalistas que, para manter o status 

quo da classe dominante, leva-nos a consolidar formas de agir constituídas por um 

conhecimento prático, fruto de processos conscientes e inconscientes, levando o 
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sujeito, no caso, o professor, a agir conforme suas condições objetivas de ação, 

sem, contudo vislumbrar saída para sua situação. Porém, Saviani (1999) nos 

adverte que para avançarmos nessa maneira de ver a ação do professor, 

precisamos captar a natureza específica da educação e compreender como se dá 

sua complexa mediação para sua inserção contraditória na sociedade capitalista, 

retomando sua luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento das 

classes populares, pois, ―Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa 

engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino melhor possível 

nas condições históricas atuais (SAVIANI, 1999, p. 31)‖. 

 

Observamos ainda, na atividade proposta por essa dupla, a importância da 

intervenção pedagógica, percebe-se que o formador sugeriu à dupla anterior que 

substituísse a palavra velho pela palavra jovem, mas naquele contexto não 

provocava mudança estrutural no texto, somente de compreensão. A dupla pega ―o 

gancho‖ da mediação do formador e aplica as sugestões em suas atividades, 

provocando uma alteração significativa não só na estrutura textual, mas também na 

compreensão do texto. Assim, concordamos com Nóvoa (2002, p. 59) quando nos 

evidencia que ―A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços 

de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formado‖. 

 

A seguir, analisaremos a terceira atividade. 

 

C) Alcançou o objetivo parcialmente sem mediação 

 

A terceira dupla elaborou atividades com dois textos, Terezinha de Jesus (quadro 

15), uma cantiga popular e Teresinha, de Chico Buarque (quadro 16), e 

desenvolveram a seguinte proposta: 

 

 

 



139 

Quadro15 -  Terezinha de Jesus    Quadro 16 - Texto - Teresinha 

Texto 03  
 

Terezinha de Jesus 
 
Terezinha de Jesus  
De uma queda, foi ao chão  
Acudiram três cavalheiros  
Todos os três, chapéu na mão  
 
O primeiro foi seu pai  
O segundo, seu irmão 
O terceiro foi aquele 
Que a Tereza deu a mão 
  
Terezinha levantou-se 
Levantou-se lá do chão  
E sorrindo disse ao noivo 
Eu te dou meu coração  
 
Da laranja, quero um gomo 
Do limão, quero um pedaço  
Da morena mais bonita  
Quero um beijo e um abraço  

 
Texto 04  

Teresinha 

  
O primeiro me chegou como quem vem do florista  
Trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de 
ametista  
Me contou suas viagens e as vantagens que ele 
tinha  
Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha  
Me encontrou tão desarmada que tocou meu 
coração  
Mas não me negava nada, e, assustada, eu disse 
não  
 
O segundo me chegou como quem chega do bar  
Trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar  
Indagou o meu passado e cheirou minha comida  
Vasculhou minha gaveta me chamava de perdida  
Me encontrou tão desarmada que arranhou meu 
coração  
Mas não me entregava nada, e, assustada, eu 
disse não  
 
O terceiro me chegou como quem chega do nada  
Ele não me trouxe nada também nada perguntou  
Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele 
quer  
Se deitou na minha cama e me chama de mulher  
Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse 
não  
Se instalou feito posseiro, dentro do meu coração  

Fonte: Batista e Santos (1993)  Fonte: Teresinha (Acesso em 10 jul. 2017) 

A partir dos dois textos a dupla desenvolveu as seguintes atividades: 

c.1 Qual é a relação entre a última estrofe dos dois textos relativa à 
escolha de Teresinha? 

c.2 Os textos falam de duas mulheres de mesmo nome, mas de épocas 
diferentes. Como você imagina o perfil de cada uma dessas mulheres, 
já que uma é da idade média e outra é nossa contemporânea? 

c.3 Os dois textos falam do comportamento de homens. Como você 
caracterizaria o comportamento dos homens de nossa época? 

P: Achei bem interessante as propostas. E o texto dá margem também para 
falar sobre o respeito às mulheres, neste momento de tanta violência. E dá 
para  problematizar ainda a questão da ―queda‖ da Terezinha. Que queda é 
essa? Foi uma queda de fato ou uma queda relacionada a valores? O que 
seria uma queda relacionada a valores naquela época? E hoje? 

D: É verdade professor, os textos são bem interessantes e dão margem a 
trabalhar várias questões do universo feminino. 
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Podemos observar que as atividades elaboradas pela terceira dupla extrapolam os 

textos ao considerarem o contexto de produção da leitura, dando possibilidades de 

um trabalho muito rico e reflexivo. Percebe-se uma interlocução entre os autores e 

os leitores. São atividades que poderíamos situar em uma perspectiva enunciativa 

da leitura, sem necessitar de mediação do formador. 

 

Todavia, nem essa dupla, nem as duas anteriores, nem nenhuma outra dupla propôs 

atividades nas quais houvesse interação entre os sujeitos participantes das 

atividades, ou seja, a interação verbal entre os alunos. Compreendemos que a 

produção de sentidos se dá não só na interação com o autor, mas, principalmente, 

na interação com os outros. Pois concebemos, como Geraldi (2009, p. 63) ―[...] a 

linguagem como uma atividade constitutiva, cujo lócus de realização é a interação 

verbal. Nesta relacionam-se um eu e um tu e na relação constrói os próprios 

instrumentos (a língua) que lhes permitem a intercompreensão [...]‖, assim a 

apropriação da linguagem dá-se pela internalização da palavra do outro. Mas, 

 

As palavras alheias vão perdendo suas origens (ser do outro), tornando-se 
palavras próprias (internas) que utilizamos para construir a compreensão de 
cada nova palavra, e assim ininterruptamente. É nesse sentido que a 
linguagem é uma atividade constitutiva: é pelo processo de internalização 
do que nos era exterior que nos constituímos como sujeitos que somos, e, 
com as palavras de que dispomos, trabalhamos na construção de novas 

palavras (GERALDI, 2009, p. 63). 

 

Assim, compreendemos como fundamental propor atividades que coloquem os 

sujeitos em interação com o outro a fim de que possam se constituir mutuamente a 

partir das contrapalavras de seus interlocutores. Um bom exemplo desse processo 

foi o ―gancho‖ que a dupla 2 fez das palavras do formador, fazendo suas a proposta 

sugerida para a dupla 1. 

 

As atividades das demais duplas enquadram-se nas categorias A e B. Mas, é claro 

que não tínhamos a pretensão de que todos os cursistas se apropriassem da 

metodologia da mesma forma e desenvolvesse atividades adequadas 

linguisticamente dentro da proposta. O mais importante para nós foi gerar o 

movimento de investigação e análise de suas próprias práticas na tentativa de 
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ressignificá-las à luz de uma ―nova‖ proposta, a partir da interação com seus pares. 

E, a julgar pelos comentários e longos momentos de silêncio, esse objetivo foi 

alcançado. 

 

Assim, consideramos bem produtivo e reflexivo o momento da Oficina de 

Linguagem, alcançando nossos objetivos de propor a ação por meio da reflexão, 

produzindo uma nova ação. Além do que, consideramos que os cursistas 

compreenderam nosso intento, mesmo aqueles que não alcançaram o objetivo na 

atividade proposta, abrindo-se assim, uma oportunidade de ―renovar‖ suas práticas 

de leitura a partir de funcionamento da língua, ou seja, por meio da interação verbal.  

 

7.2.2.4 Quarto momento: atividade não presencial tópico 2 

 

O momento não presencial deste tópico foi voltado ao planejamento e 

desenvolvimento de uma sequência de atividades de leitura com foco na abordagem 

estudada em uma das turmas em que o cursista leciona. 

 

Solicitamos ainda que, após o desenvolvimento da atividade, elaborassem a 

apresentação do relato de vivência relativo ao uso da proposta de trabalho com a 

leitura na perspectiva epilinguística para socialização no terceiro e último encontro 

presencial. 

 

Para tanto disponibilizamos todo o material trabalhado no segundo encontro 

presencial e sugerimos como leitura complementar o texto ―Caracterização e 

Descrição de Atividades Linguísticas e Epilinguísticas: um exemplo‖ de Semeghini-

Siqueira e Bezerra (2015, p. 203-219) e solicitamos que os cursistas procurassem 

usar os recursos disponíveis em seus contextos escolares. 

 

7.3 TÓPICO 3: O PROFESSOR COMO PROTAGONISTA DE SUA FORMAÇÃO 

 

O tópico 3 foi construído colaborativamente pelos participantes da pesquisa 

(cursistas e pesquisadores) e foi destinado ao relato do desenvolvimento de 

atividades de leitura, e por consequência de escrita, dentro da proposta apresentada 
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no curso, apontando possibilidades práticas de atividades de leitura epilinguísticas e 

na perspectiva do desenvolvimento de humanidades.  

 

Assim, o que propusemos neste tópico foi o compartilhamento de práticas 

epilinguísticas, por meio da apresentação das atividades, juntamente com relatos de 

vivências do protagonismo dos professores no desenvolvimento de suas práticas de 

leitura propostas em suas turmas.  

 

7.3.1 Planejamento do Tópico 3: 

 

Quadro 17 – Planejamento Tópico 3 

Duração  17 horas (4h presenciais e 13h não presenciais) 

Objetivos 

- Compartilhar possibilidades práticas de leitura enquanto produção de sentidos 
e formação humana; 
- Apontar possibilidades de ressignificação das atividades apresentadas a fim de 
potencializá-las; 
- Validar o material educativo; 

Conteúdos 

Leitura; 
Escrita; 
Formação Humana; 
Epilinguagem. 

Metodologia 

Escuta pedagógica da apresentação das atividades de leitura elaboradas e 
desenvolvidas pelos cursistas; 

Discussão sobre formas de potencializar as atividades apresentadas, elencando 
potencialidades e fragilidades; 

Validação do material educativo. 

 
Mediação 

Momento de escuta do relato de vivência dos cursistas sobre a elaboração e 
desenvolvimento das atividades de leitura na abordagem estudada; 

Promoção do diálogo entre os participantes (cursistas e pesquisadores) acerca 
das atividades apresentadas, apontando potencialidades e fragilidades; 

Promoção de intervenções a fim de levar o cursista a investigar sua prática de 
leitura, procurando identificar a permanência ou não de práticas de leitura 
limitadoras; 

Proposta de 
atividades 
presenciais 

1º momento: Relato de vivência da elaboração e desenvolvimento de práticas 
leitoras na abordagem estudada e proposições para potencializar as atividades 
apresentadas; 

2º momento: Explicação da atividade não presencial; 

3º momento: Atividade de validação do material educativo. 

Proposta de 
atividades não 
presenciais 

1. Ressignificação das atividades apresentadas a partir dos apontamentos 
sugeridos pelo grupo. (CH: 10h) 

2. Produção de narrativa sobre seu percurso pessoal, profissional e formativo 
com relação à leitura, considerando até o atual processo formativo. Evidencie os 
aspectos positivos e negativos do trabalho com a abordagem apresentada e 
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como foi sua experiência com o Laboratório de Leitura, e encaminhe para os 
pesquisadores (CH: 3h). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

7.3.2 Desenvolvimento das atividades e análises: 

 

Este tópico também foi dividido em três momentos didáticos. No primeiro os 

cursistas apresentaram suas sequências de atividades, relatando a vivência do 

desenvolvimento das mesmas ao mesmo tempo em que os participantes teciam 

reflexões sobre as propostas; no segundo momento socializamos a atividade não 

presencial e por fim, avaliamos a formação e solicitamos a preenchimento da ficha 

de validação do material educativo. 

 

7.3.2.1 Primeiro momento: relato de Vivências 

 

Iniciamos o encontro retomando os conceitos trabalhados no tópico 2 a fim de 

(re)contextualizar a perspectiva teórica proposta para as atividades que seriam 

apresentadas. Após esse momento começamos as apresentações das atividades e 

dos relatos.  

 

Como fizemos no tópico anterior, não traremos todas as atividades, mas seguiremos 

um critério semelhante de escolha, sendo o que segue: A) Não alcançou o objetivo; 

B) Alcançou parcialmente o objetivo; C) Alcançou o objetivo. Aqui, entretanto, esses 

critérios relacionam-se não somente ao grau de compreensão dos docentes com 

relação à proposta, como também ao contexto de produção das práticas leitoras. É 

relevante dizer que foi sugerido uma sequência de atividades, mas também não 

traremos todas as atividades das sequências em função do grande número de 

propostas, assim escolhemos àquelas que representam a maior parte das atividades 

apresentadas. 

 

Cabe-nos dizer ainda que as propostas apresentadas aqui não tiveram intervenção 

dos pesquisadores, contudo, em todas as atividades apresentadas foram feitas 

mediações por intermédio do diálogo entre os pesquisadores e cursistas. Mas, para 

efeitos de análise da apropriação da metodologia apresentada, exploraremos as 
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atividades conforme nos foram apresentadas.  Seguem abaixo as propostas dos 

professores com seus devidos relatos:  

 

A) Não alcançou o objetivo da proposta 

 

A sequência de atividade apresentada abaixo é muito interessante e com uma 

proposta inovadora na mediação do conhecimento. Veja o relato da professora 

A.M.O. (usaremos somente as iniciais do nome dos cursistas). 

 

a.1 Relato 1: Sequência de atividades Caderno Interativo Chapeuzinho 

Vermelho 

 

Este trabalho é um relato de experiência de ensino e aprendizagem que foi 

desenvolvido pela professora A.M.O. com alunos do 3º Ano do ensino fundamental I 

no município de Cariacica – ES. 

a.2 Contextualização das atividades do relato 1 

A experiência se deu a partir da leitura do conto clássico infantil 
―Chapeuzinho Vermelho‖, essa prática docente se efetivou através da ideia 
de um caderno interativo como base, que teve inicio com a exploração do 
conto, da música cantada pela personagem principal e alguns gêneros 
textuais, tais como: bilhete, reportagem de jornal, dentre outros. 

O caderno interativo oportunizou a organização das atividades que foram 
trabalhadas focando a leitura/escrita de forma lúdica e prazerosa, sendo 
assim, os alunos puderam melhorar sua capacidade nestas áreas. 

Tive a colaboração do professor de Educação Física que assistiu ao filme: 
―Chapeuzinho Vermelho‖ com os alunos no auditório da escola. 

As demais atividades foram realizadas gradativamente, inclusive as 
atividades diferenciadas para os alunos com necessidades especiais, sendo 
elas: leitura das diferentes versões da história de ―Chapeuzinho Vermelho‖, 
músicas, produção textual, de frases e releitura do texto, texto fatiado, 
bilhete, rimas, ortografia, cruzadinhas, entre outras.‖  

 

a.3 Conhecimentos Trabalhados: 

- Gêneros textuais diversos; 

- Localização de informações explícitas e implícitas; 

- Elementos da narrativa. 

- Assunto de textos; 

- Efeitos de humor em textos diversos; 

- Produção de textos. 

a.4 Objetivo geral:  

Ampliar a capacidade comunicativa dos alunos. 
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a.5 Objetivos específicos: 

        -Explorar a linguagem oral e escrita; 

- Desenvolver a leitura, interpretação e produção de texto; 

- Desenvolver a expressão oral, corporal e a escrita; 

- Aperfeiçoar a percepção auditiva. 

 

a.6 Desenvolvimento das atividades  

 

A partir da leitura de várias versões do conto Chapeuzinho Vermelho, foram 

propostas as seguintes atividades baseadas no caderno interativo do 

Chapeuzinho Vermelho:    

  

Figura 18 -  Atividade Conta o conto 

 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.1. Conta o conto: A 

partir da colagem do 

cenário da história de 

Chapeuzinho Vermelho 

no caderno, propõe-se o 

reconto oral do conto, 

podendo usar o cenário 

para dramatizar a história 

e interagir com o caderno 

interativo. 

Figura 19 -  Atividade Enigna de 

leitura 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

6.2. Enigma de leitura: A 

atividade traz dicas sobre 

o personagem e o aluno 

precisa desvendar o 

enigma e descobrir de 

quem se trata, e assim 

colar a figura do 

personagem embaixo do 

enigma. 
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Figura 20 - Atividade Textos 

lacunado e fatiado 

 

 
 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

6.3 Texto lacunado: É 

apresentado um 

fragmento do texto da 

história faltando algumas 

palavras que a criança 

precisa descobrir quais e 

preencher os espaços em 

branco. 

 

 

Figura 21 - Texto fatiado 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

6.4 Texto fatiado: É 

apresentado um 

fragmento da história 

fatiado em frases e a 

criança é levada a colocar 

o texto na sequência 

―correta‖. 

6.5 Produção de bilhete: 

Com objetivo de trabalhar o gênero textual bilhete e 

desenvolver a escrita, propôs a produção de um bilhete 

alertando a vovó dos riscos que ela corria. 
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Figura 22 - Produção de bilhete 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.6 Texto enigmático: Articulando a leitura e a escrita. 

 

Figuras 23 - Texto enigmático e ―produção de texto‖ 

 

                          Fonte: acervo da pesquisadora (2018) 
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Figuras 24 – Texto enigmático e ―produção de texto‖ 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

Figura 25 - Interpretação de texto 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.7 Interpretando texto: 

Após cantar a música da 

Chapeuzinho Vermelho 

os alunos responderam 

às questões ao lado. 

                       

a.7 Relato de vivência da sequência de atividade Caderno Interativo 
Chapeuzinho Vermelho. 

―O trabalho se deu a partir da leitura de várias versões do conto 
Chapeuzinho Vermelho. Já era um conto conhecido pelas crianças, mas a 
apresentação de várias versões fez com que os alunos se interessassem e 
se envolvessem com as aulas. Ainda mais porque o trabalho foi realizado a 
partir da metodologia caderno interativo, elaborada por Janaína Spolidorio. 
A metodologia é muito interessante e leva as crianças a se envolverem e 
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interagirem com a leitura, já que ela precisa montar o caderno, assim 
interagem com as atividades brincando e aprendendo, porque são 
atividades diferenciadas.‖ 

 

a.8 Análise da sequência de Atividades do relato 1 

 

Ao analisarmos a proposta e os objetivos da professora percebemos que alguns 

conhecimentos elencados não foram trabalhados nas atividades apresentadas. 

Entretanto, consideramos, de fato, a metodologia do caderno interativo atrativa para 

os alunos, que desenvolvem atividades de forma lúdica e prazerosa, bem diferente 

das atividades que costumamos ver rotineiramente. Contudo, não observamos 

possibilidades dessa metodologia ensinar conhecimentos visando a formação leitora 

conforme preconizado por este trabalho, pois ela é carente de aspecto interacionais 

seja entre o leitor e o texto; o leitor, o texto e o contexto, ou entre os sujeitos da 

atividade, pois cada aluno interage com seu próprio material sem necessidade de 

verbalizar algo com seus coleguinhas, com exceção da atividade 6.1, que para o 

reconto oral da história requer participantes em interação. 

 

Além da falta de interlocução, observamos ainda, que, apesar de a apresentação do 

conteúdo tomar uma forma diferenciada, percebemos que a perspectiva teórica 

subjacente às atividades analisadas  situa-se nas concepções de leitura com foco no 

autor, como podemos verificar nas atividades 6.3 e 6.4. Todavia percebemos a 

predominância de atividades com foco no texto, como verificamos nas atividades 

6.2, 6.6 e 6.7. A questão que se coloca é que essas concepções de leitura não 

levam em consideração os sujeitos que estão em interação com o texto e com autor 

e com o contexto, considerando os estudantes como simples conhecedores do 

discurso de autores como podemos verificar na figura 26. 
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         Figura 26 - Slide da atividade texto fatiado apresentado pela docente 

 

                             Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

Sabemos que essa metodologia é muito usada, principalmente em salas de 

alfabetização, quando o aluno precisa reconstruir o texto, mas da mesma forma 

proposta pelo autor. Caso ele mude a ordem de forma que faça sentido para ele, 

mesmo explicando qual foi seu raciocínio, a atividade é tida como errada, afinal, o 

que vale é o discurso do autor.  

 

Quando nossos alunos não são levados a reproduzir o discurso do autor, são 

identificados como meros receptores de uma mensagem, como podemos ver nas 

atividades da figura 27: 
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                                     Figura 27 - Interpretando a canção 

 
                                       
                                         Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 
 

Aqui o aluno recebe uma mensagem (a música da Chapeuzinho Vermelho) e basta 

saber decodificar o texto para saber responder as perguntas da atividade.  Koch e 

Elias (2006, p. 10) nos advertem que, para realizar esse tipo de atividade, basta o 

conhecimento do código utilizado. 

 

Compreendemos também que a atividade 6.5, poderia ser melhor explorada, visto 

que houve uma produção de texto apenas para a escola, ou seja, uma produção 

descolada da vida real, sem ter para quem dizer, uma vez que a vovó de 

Chapeuzinho Vermelho não é real.  Infelizmente, continuamos a produzir textos 

artificiais, já que ao escrever sem ter para quem dizer, a produção perde seu 

sentido. Relembrando Geraldi (2013), compreendemos que precisamos dar as 

condições adequadas de produção de textos, ou seja, ter o que dizer, para quem 

dizer, acionando as melhores formas de dizer. Assim, se a docente propiciasse a 

produção do bilhete para alguém real, partindo de uma situação concreta, mesmo 

que fosse dentro do contexto do conto, a escrita teria mais sentido para o aluno, pois 

assim ele perceberia a real função do texto.  Da forma como tem sido feita,  adverte-

nos Geraldi (2010, p.166), parece que o exercício não é para valer e que o produto 

dele não é um texto. 
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Percebemos que as atividades foram desenvolvidas a partir do conhecimento e 

experiência da professora e com intencionalidade pedagógica clara, mas não 

alcançaram os objetivos propostos por esta pesquisa uma vez que não propôs 

nenhuma atividade na perspectiva abordada pelo curso, nem no tocante ao 

epilinguísmo, nem mesmo em relação às dimensões humanas que propusemos a 

partir da leitura. Mas, é uma docente que, apesar de não ter alcançado os objetivos, 

está sempre em busca atividades lúdicas e diferenciadas para seus alunos, como 

pudemos ver com relação ao caderno interativo, que, usado de forma dialógica e 

interacional, a partir da mediação qualificada do professor, poderá fazer a diferença 

no ensino da leitura. 

 

B) Alcançou parcialmente o objetivo da proposta 

 

b.1 Relato 2 : Sequência de atividades Pretinho meu boneco querido 

 

A Sequência de atividades (SA) foi desenvolvida por M.A.B, professora de 

Aprofundamento em Leitura e Escrita (Ação ALE), em uma escola situada no 

município de Cariacica, com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental.  

b.2 Contextualização das atividades do relato 2 

―No período do curso a escola estava desenvolvendo as atividades do 
projeto sobre Consciência Negra e trabalhava com várias literaturas  que  
retratavam a temática de forma lúdica e consciente, assim,  articulei as 
propostas de leitura do curso aos acontecimentos do contexto escolar.  Na 
ocasião estava trabalhando com o livro ―Pretinho, meu boneco querido‖, da 
escritora Maria Cristina Furtado. O livro conta a história de um boneco 
rejeitado pelos outros brinquedos de sua dona só por ser negro. 

Tudo começa quando Nininha, uma menina que coleciona bonecos, faz 
aniversário e como presente escolhe um boneco negro. Isso desperta o 
ciúme e o preconceito dos outros bonecos que maltratam Pretinho, não 
deixando que ele brincasse com eles e até tentando pintá-lo de branco. O 
comportamento dos brinquedos deixa o boneco muito triste ao ponto viver 
escondido no armário e de querer fugir de casa. 

Encontrei também nessa literatura uma boa oportunidade tratar sobre as 
questões humanas que foram abordadas durante os encontros, confirmando 
que podemos desenvolver a formação humana de nossos alunos enquanto 
trabalhamos os conhecimentos sobre a linguagem.  

Para o desenvolvimento da SA utilizamos vários recursos e estratégias 
didáticas na perspectiva de despertar o prazer e aperfeiçoamento da leitura 
e escrita, assim trabalhamos com leitura em voz alta feita pela professora, 
depois dialogamos sobre as questões apresentadas no texto e trabalhamos 
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também com arte, a partir da confecção de bonecos e da dramatização 
sobre o livro lido.‖ 

b.3 Conhecimentos trabalhados: 
- Identidade afro-brasileira; 
- Gêneros textuais. 
 
b.4 Objetivo geral: 
Valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes e afro-brasileiros, na 
escola e na sociedade. 
 
b.5 Objetivos específicos: 
- Entender e valorizar a identidade da criança negra; 
- Escutar e apreciar histórias literárias; 
- Interpretação oral de textos; 
- Conhecer gêneros textuais instrucionais, poemas e lista. 
 
b.6 Desenvolvimento das atividades:  
 

Figura 28 - Livro Pretinho, meu 

boneco querido. 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.1 Leitura realizada pela 

professora do livro 

Pretinho, meu boneco 

querido. 

 

Figura 29 -Leitura e exploração oral 

dotexto

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.2 Interação com a 

história e interpretação 

oral, respondendo 

questões como: 

- Por que Pretinho 

sempre se escondia no 

armário? 

- Por que vocês acham 

que os outros bonecos 

não deixavam Pretinho 

brincar com eles? 

- Por que Pretinho disse: 

―Não quero mais ser 

preto. Eu quero ser 

branco.‖? 
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Figura 30 -  Produção de boneco 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.3 Após a exploração 

oral do texto e a reflexão 

de questões relacionadas 

ao preconceito étnico 

racial e a diversidade 

raças e cores da pele, 

propus que a crianças 

confeccionassem um 

boneco em papel jornal.  

                  Figura 31 - O boneco 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

6.4 Após criarem seus 

bonecos solicitei que 

pintassem como 

quisessem suas criações. 

    Figura 32 - Exposição de bonecos 

 

Fonte: acervo da pesquisadora 

(2018) 

6.5 Ao finalizar os 

bonecos, propus uma 

dramatização sobre a 

história e a exposição dos 

trabalhos para toda 

escola. 

 

b.7 Relato de vivência da sequência de atividade Pretinho, meu boneco 
querido 
 
―O desenvolvimento do SA aconteceu em um momento de muita reflexão 
para a escola. Foi muito importante trazer as reflexões sobre as temáticas 
trabalhadas na semana da Consciência Negra, mostrando que a escola tem 
um papel fundamental na formação crítica e social das crianças. 
Foi muito interessante entender que podemos brincar, acessar 
conhecimentos fundamentais para a formação humana e ao mesmo tempo 
trabalhar a linguagem, ensinando aos alunos que podemos aprender de 
forma lúdica e consciente, por meio do compartilhamento saberes. 
O trabalho com a epilinguagem levou os alunos a vivenciarem momentos de 
produção oral de textos, levando-os a refletirem sobre uma temática 
delicada de forma sensível, a partir da literatura e do lindo texto de Maria 
Cristina Furtado.‖ 
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b.8 Análise da sequência de Atividades do relato 2 

 

Ao analisarmos a sequência de atividades, assim como no relato 1, consideramos 

que alguns objetivos propostos não foram abordados nas atividades.  Mas 

percebemos uma proposta bem dialógica e lúdica de produção oral de texto, com 

questões bem reflexivas acerca da temática que a professora pretendia 

problematizar. 

 

Compreendemos que a atividade 6.1 é de extrema importância, pois a leitura literária 

feita pelo professor leva os alunos a desenvolver um comportamento leitor; a se 

apropriarem de diversos gêneros textuais; a elaborar e confirmar ou não hipóteses, 

enfim, a incorporar uma gama de capacidades que constituem o leitor crítico. Apesar 

de a docente não ter deixado claro qual metodologia de leitura ela usou para ler o 

livro escolhido, entendemos ser necessário evidenciar a necessidade do trabalho 

com estratégias de leitura antes, durante e depois da leitura do texto. Este trabalho 

além de contribuir para as capacidades já mencionadas, permite que a criança 

leitora compreenda melhor o texto, mobilizando seus conhecimentos prévios e 

linguísticos para interagir com a professora, a obra e com seus colegas. 

 

Entendemos também que as capacidades descritas no parágrafo anterior a este 

podem ser desenvolvidas a partir da atividade 6.2, e ser trabalhadas em favor dos 

conhecimentos humanos e sociais, como os problematizados pela cursista ao 

desenvolver a produção de texto oral. Como Candido (1972, p 90), acreditamos que 

―O leitor [...] se sente participante de uma humanidade que é a sua, e deste modo, 

pronto para incorporar à sua experiência humana mais profunda o que o escritor lhe 

oferece como visão da realidade.‖ Assim, compreende-se que a mediação e 

problematização da temática do livro, transcendeu a experiência linguística, levando 

os alunos a refletirem sobre a questão, colocando-se no lugar do outro, tanto é que 

poderiam ter pintado seus bonecos como quisessem, mas acabaram pintando-os de 

preto, conforme podemos verificar na atividade 6.5. 

 

Percebemos que as atividades foram desenvolvidas a partir da interação entre os 

alunos, a professora, o texto  e o contexto, trabalhando sob a perspectiva discursiva 

da linguagem, contudo, entendemos que a sequência de atividades alcançou 
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parcialmente os objetivos porque não houve a proposição de atividade na 

perspectiva epilinguística. Aconteceu o trabalho com formação humana, interação 

verbal e produção textual, mas em nenhum momento percebemos um trabalho mais 

operatório sobre linguagem a fim de produzir sentidos. De maneira alguma isso 

invalida o trabalho da docente. Entretanto, essa constatação nos mostra que a 

apropriação da leitura como fonte de conhecimentos humanos já tem sido uma 

prática nas escolas, pois somente 2 sequências atividades, de 12, não apresentaram 

essa dimensão do trabalho com a leitura. Contudo, somente 4 sequências de 

atividades apresentaram atividades de epilinguagem. Como Pimenta (2012, p.21), 

acreditamos que 

 

Os saberes teóricos propositivos se articulam aos saberes da prática ao 
mesmo tempo resignificando-os e sendo, por sua vez, resignificados. Assim, 
o papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para 
compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e 
de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, 
para neles intervir, transformando-os. 

 

Assim, não tínhamos a pretensão de que todos os cursistas se apropriassem da 

proposta do curso em tão pouco tempo, haja vista que temos práticas de leituras 

seculares que não se modificam com 60 horas de mediação. Mas o que propusemos 

foi a reflexão sobre outras formas de trabalhar práticas de leitura, levando os 

cursistas a investigarem suas próprias práticas de forma que percebessem que 

podem fazer diferente. Observamos que o movimento teórico-prático produzido pelo 

processo formativo levou os docentes a analisarem suas práticas e de, alguma 

forma, ressignificá-las, conforme podemos verificar nas atividades constantes no 

tópico 3 do material educativo, fruto das propostas dos professores com mediação e 

intervenção dos pesquisadores.  

 

C) Alcançou o objetivo da proposta 

 

c.1 Relato 3: Sequência de atividades Lápis de cor da pele 

 

 A Sequência de atividades (SA) foi desenvolvida pelas professoras A.S.S.; A.D.; e 

C.M que atuam na mesma escola, situada no município de Cariacica e tiveram como 

público alvo alunos do 3º e 4º ano do EF. 
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c.2 Contextualização das atividades do relato 3 

Como estávamos desenvolvendo um projeto sobre Consciência Negra, 
consideramos que haveria ali uma grande oportunidade para dialogarmos 
sobre humanidades por meio da leitura, porque entendemos que a história e 
a cultura afro-brasileira devem estar presentes na educação básica, não 
apenas abrindo discussão a respeito da valorização da população negra, 
mas de cada ser humano, como uma sociedade democrática, pluricultural e 
multiétnica. Por isso, consideramos ser importante valorizar a diversidade, 
quer seja cultural, racial ou social, sem menosprezar um ou outro grupo. 

A temática foi desenvolvida a partir de vários livros literários como O menino 
Marrom, de Ziraldo, as tranças de Bintou, de Sylviane A. Diouf, O cabelo de 
Lelê, de Valéria Belém, minha família colorida, de Georgina Martins, entre 
outros títulos. Como Candido (2011), acreditamos que a literatura é um fator 
importante na humanização das crianças, e, optamos por acessar a 
humanidade de nossos alunos através dessas obras, trazendo a temática 
lúdica, mas consciente para que, através da leitura tocássemos em 
questões de grande importância para a afirmação e valorização da 
identidade do povo brasileiro.  

Para o desenvolvimento do projeto usamos vários recursos e estratégias 
didáticas e, através de um olhar interdisciplinar, trabalhamos com contação 
de histórias, leitura declamada, leitura, interpretação e produção de textos, 
produção de cartazes, autorretrato, biografias, livros, painéis e cadernos 
temáticos e experiências científicas. 

Lemos reconhecidos autores no projeto, mas para a SA que 
apresentaremos, utilizamos o texto ―Lápis da cor da pele‖ escrito pela nossa 
professora e escritora A.S.S., que nos traz uma reflexão importante quando 
nos deparamos com as questões de preconceito racial no contexto escolar.‖ 

c.3 Conhecimentos trabalhados: 

- Diversidade étnico-racial; 
- Origem e identidade do povo brasileiro; 
- Compreensão e produção textual; 
- Coerência e coesão textual; 

c.4 Objetivo geral: 

Proporcionar ao aluno a compreensão do universo que o cerca, em sua 
totalidade, com todas as suas nuances externas e internas que formam 
cada indivíduo, motivando-o a respeitar e a valorizar todas as pessoas. 

c.5 Objetivos específicos: 

- Promover a relação étnico-racial por meio da valorização do negro e 
suas contribuições culturais à História do Brasil; 

- Compreender, por meio da literatura, a importância das questões 
relacionadas à diversidade étnico-racial e lidar positivamente com elas; 

- Desenvolver práticas de leitura considerando a interlocução entre os 
alunos como possibilidade de atribuição de produção de sentidos aos 
textos lidos e escritos.  

 

c.6 Desenvolvimento das atividades:  
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Figura 33 -  Representando o colega 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.1Sensibilização sobre a 
temática 

- Organize a turma em 
duplas ou trios; 

- Solicite aos alunos que 
observem seus colegas e 
se percebam quanto às 
diferenças existentes 
entre eles: altura, cabelo, 
olhos, boca, cor da pele, 
etc.; 

- Solicite que o colega 
pinte o outro como ele o 
percebe; 

- Disponibilize caixas de 
lápis de cor e peça que 
pintem o colega da cor 
que ele é. 

- Ao final da atividade 
peça aos alunos que 
mostre seu desenho ao 
colega desenhado e 
depois a todos os colegas 
e deixem que falem sobre 
os desenhos. 

Figura 34 - Texto Lápis de cor da pele 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.2 Após a leitura 
declamada pela 
professora do texto ―Lápis 
de cor da pele‖: 
-Dialogue com os alunos 
e permita que interajam 
entre si sobre o que 
compreenderam em 
relação ao texto lido; 
- Peça que releiam o texto 
individualmente; 
- Volte à atividade do 
desenho e pergunte: 
Todos encontraram a cor 
do coleguinha? Deixe que 
as crianças se expressem 
e relatem como foi a 
busca pelo lápis da cor da 
pele do outro. 
Problematize a temática: 
- De que se trata o texto? 
- Existe lápis de cor de 
―cor de pele‖? 
- Você achou o lápis da 
cor do coleguinha? 
- Há apenas uma cor de 
pele no mundo? 
- Qual a cor de sua pele? 
Tem lápis da cor da sua 
pele? 

 



159 

 

Quadro 18: Estrofe do texto Lápis da 
cor de pele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

6.3 Interagindo com o 
texto 
- Releia a primeira estrofe 
do texto (quadro 18) e, 
após dialogar com seus 
colegas, substitua as 
expressões grifadas por 
outras de mesmo sentido. 
- Agora você é o escritor! 
Junto com seu colega, 
reescreva a estrofe 
fazendo substituições das 
expressões grifadas, mas 
agora com sentidos 
diferentes dos propostos 
pela escritora. Atenção 
aos ajustes que serão 
necessários ao texto. 
- Leia como ficou sua 
produção para a turma. 

6.4 Compartilhe com seus colegas sobre o que você acredita que a 
autora quis dizer com o trecho abaixo: 
 
 
 
 
Agora complete com suas palavras o que você diria após as reticências: 
 
 
 

Figura 35 -  Foto experiência disco de 
Newton 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

 

6.5 Experienciando a 
mistura de cores 
 
- Problematize com a 
turma: ―Misturar todas as 
cores dá preto ou dá 
branco?‖; 
 
- Peça que os alunos 
dialoguem com seus 
colegas sobre qual seria o 
resultado dessa mistura; 
 
 
- Faça a experiência do 
disco de Newton com os 
alunos; 
 
- Prepare um recipiente 
transparente com água e 
permita que cada aluno 
pingue uma gotinha de 
tinta no recipiente e leve-
os a perceberem qual a 
cor produzida pela junção 
das tintas. 
 
 
- Reflita com os alunos: 

―[...] quando vejo meu amigo sem discriminação ... Rosa, preto, amarelo 
seja a cor que for, não importa  sua pele, quero  ficar com você [...]‖ 

 

―[...] quando vejo meu amigo sem discriminação ..._______________ 

 
―Para mergulhar num país  mais  

colorido,  
Bastam o lápis de cor e a imaginação. 

Os tons  de pele se misturam parecendo 
uma calda de sabores, 

onde faremos a cobertura de nossa  
sobremesa preferida  alegrando o 

coração‖ 
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Figura 36 - Foto experiência mistura 
de tintas 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

  

O que acontece quando 
misturamos as cores 
luminosas (Disco de 
Newton)?  

O que acontece quando 
misturamos todas as 
cores das tintas 
(experiência feita em 
sala)? 

 

 

 

6.6 Avaliando a compreensão dos alunos 

Em duplas produzam um texto contando o que aprenderam sobre a cor 
da pele e a diversidade racial de nosso país. 
 
(Professor faça a correção com reescrita dos textos e logo após os 
exponha em um painel juntamente com desenhos e as paleta de cores 
produzidas. Exponha em um espaço coletivo da escola para que todos 
possam se apropriar da temática e compreender o porquê de não existir 
um único lápis de cor de pele). 
 

                     Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

c.7 Relato de vivência da sequência de atividade Lápis da cor de pele 

Ao desenvolver a SA percebemos que os alunos interagiram com os 
colegas e as atividades. As propostas de leitura apresentadas os levaram a 
compartilhar hipóteses, fazer comparações e a dialogar sobre a temática, 
trazendo um movimento lúdico e colaborativo à sala de aula. Assim, através 
das histórias e das dinâmicas propostas entre cores e letras, os alunos 
apresentaram boa compreensão das atividades, apropriando-se dos 
conhecimentos trabalhados. 

Realizamos belíssimas produções e experiências dentro do tema proposto 
juntamente com atividades lúdicas que promoveram a interatividade não só 
entre alunos, mas também entre professores. Destacamos aqui, dentre 
outros, o professor de Ensino Religioso, que compreendeu bem a proposta 
e soube interagir os alunos de forma lúdica, criativa e consciente, 
promovendo a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento. 

Dentro da concepção proposta para o desenvolvimento do trabalho com 
leitura sob a perspectiva da formação humana e na abordagem 
epilinguística, elaboramos atividades propondo uma reflexão ampla sobre 
os textos trabalhados nesse período, tanto sobre as questões de formação 
da consciência crítica dos alunos, quanto do desenvolvimento linguístico, 
pois vimos a possibilidade de trabalhar leitura e escrita de forma articulada, 
quando focamos na coerência e coesão da escrita.  

Ressaltamos que, após a abordagem desses conhecimentos mediados a 
nós cursistas, compreendemos que foi de grande valia para o 
desenvolvimento de nossas práticas de leitura, e estamos certas que 
contribuirá muito para a continuação do nosso trabalho. As discussões 
interativas que tivemos com nossos pares foram exemplos e incentivo à 
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continuação pela busca de novos saberes, na intenção de aperfeiçoamento 
diário de nossas ações pedagógicas.‖ 

 

c.8 Análise da sequência de atividades do relato 3 

 

Ao analisarmos o relato 3 percebemos que, tanto os conhecimentos quanto os 

objetivos propostos pelo trio de docentes, foram contemplados na sequência de 

atividades. É importante ressaltar que, com a nossa experiência de formadora do 

PNAIC, essa adequação dos objetivos pedagógicos às atividades propostas em 

sequência de atividades ainda carecem de reflexão, pois vemos a intenção de se 

trabalhar muitos objetivos que não são contemplados pelas atividades, conforme 

verificamos nos dois relatos anteriores. 

 

Com relação às atividades propostas na SA compreendemos que elas conseguiram 

contemplar a articulação do trabalho da abordagem epilinguística com o trabalho de 

formação humana por meio da literatura. As cursistas, como a maioria delas, 

aproveitaram o momento da escola, que estava trabalhando a semana da 

consciência negra e, a partir dessa temática e dos projetos que estavam 

acontecendo nas escolas, adequaram suas propostas de práticas de leitura para 

atender às demandas do curso, o que, aliás, foi uma sugestão dos formadores, já 

que entendemos que as formações continuadas não devem destoar do contexto das 

escolas, e sim apoiar teórica e praticamente suas ações. 

 

Foi a partir do texto ―Lápis da cor de pele, produzido por uma das professoras, que 

as atividades foram desenvolvidas. Lembramos que se trata de um contexto maior, 

ou seja, de um projeto, no qual a temática já vinha sendo desenvolvida por meio da 

literatura citada. Percebemos uma sensibilização temática bem reflexiva (atividade 

6.1), uma vez que, quem trabalha com anos iniciais, com certeza já se deparou com 

desenhos de alunos, que ao se autorretratarem, pintam suas peles com cores que 

não os representam e, ainda, solicitam aos colegas ―me passa o lápis cor de pele‖. A 

questão é, cor da pele de quem? E foi essa questão que as professoras pretendiam 

problematizar. 
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Sendo assim, todas as atividades foram trabalhadas com a intencionalidade de 

problematizar a diversidade étnica racial e o preconceito racial. As atividades 

linguísticas foram trabalhadas em todas as atividades por meio da interlocução dos 

sujeitos ao interagirem com os colegas, os professores e o texto. As atividades 

epilinguísticas em si foram trabalhadas a partir da problematização do texto, 

estimulando a produção de sentidos por meio do diálogo e reflexão sobre palavras e 

expressões mais adequadas aos contextos propostos, como podemos verificar nas 

atividades 6.2, 6.3, 6.4 e 6.6. 

 

Na atividade 6.2 verificamos a ênfase no diálogo ao articular as reflexões contidas 

no texto com as reflexões promovidas pela dinâmica de sensibilização, dando 

sentido tanto ao texto como à dinâmica, levando as crianças a perceberem a 

importância do respeito às cores de pele e à diversidade étnica brasileira. 

 

Na atividade 6.3, quando o aluno é levado a interagir com sua turma na busca de 

novas palavras para substituir as palavras grifadas, esses alunos estão mobilizando 

seus conhecimentos linguísticos ao buscar a melhor palavra ou expressão que se 

adeque ao sentido pretendido pela autora. Nessa interação há diálogo, proposição e 

negação de hipóteses e o trabalho com coerência e coesão a partir da produção do 

novo texto. Observe os conhecimentos linguísticos mobilizados nessa atividade. 

 

Quadro 19 - Atividade 6.3: Interagindo com o texto                    

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Para fazer as substituições solicitadas os alunos precisam compreender o contexto 

do texto e propor palavras ou expressões que não o modifique. Assim, 

institivamente, o aluno que conhece a língua, porque é falante da mesma, mobiliza 

seus conhecimentos cotidianos e faz as proposições juntamente com seus colegas, 

dependendo do diálogo estabelecido no momento da realização da atividade, 

 
―Para mergulhar num país  mais  colorido,  

Bastam o lápis de cor e a imaginação. 
Os tons  de pele se misturam parecendo uma calda de 

sabores, 
onde faremos a cobertura de nossa  sobremesa 

preferida  alegrando o coração‖ 
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Entendemos, como Miller (2003, p.1) que há nessa questão a ―[...] atividade 

epilinguística o exercício da reflexão sobre o texto lido/escrito e da operação sobre 

ele a fim de explorá-lo em suas diferentes possibilidades de realização.‖ 

 

Ainda nessa atividade, as docentes levaram os alunos a protagonizarem seu próprio 

texto, substituindo as expressões grifadas por palavras e expressões de sentidos 

diferentes dos pretendidos originalmente pela autora, não propondo 

necessariamente antônimos, mas palavras e/ou expressões que fizessem sentido 

para as crianças. Para tanto, elas deveriam ficar atentas ao sentido do novo texto 

produzido, fazendo as adequações necessárias, uma vez que um texto precisa ter 

sentido e significado. Isso pode ser visto em um exercício de epilinguagem no 

quadro 20, realizado pelos pesquisadores, já que as docentes não encaminharam a 

atividade realizada pelos alunos.  

 

Quadro 20 - Possibilidade de produção de texto 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Na continuação da atividade 6.3 podemos perceber que a proposta coloca o aluno, a 

partir da leitura do texto, em situação de produção do texto escrito, quando ele 

precisa articular os conhecimentos mediados pelas professoras com seus 

conhecimentos  de mundo a fim de produzirem textos com sentido para a vida real e 

suas práticas sociais.  

 

O mesmo acontece com a atividade 6.4, porém neste exercício as docentes colocam 

os alunos em diálogo com a autora do texto, levando-os a refletir coletivamente o 

que a autora quis dizer com o trecho ―[...] quando vejo meu amigo sem discriminação 

... Rosa, preto, amarelo seja a cor que for, não importa  sua pele, quero  ficar com 

você [...]‖. Num primeiro momento, a atividade poderia se enquadrar na perspectiva 

 
Para mergulhar num país preconceituoso,  

Bastam  lápis de cor de peles e muito respeito. 
Os tons  de pele se misturando parecendo uma 

sinfonia, 
onde faremos a cobertura de nossas vidas  ao 

som da melhor canção. 
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de leitura com foco no autor (KOCH; ELIAS, 2006), contudo a solicitação de que os 

alunos dialogassem entre si sobre as intenções da autora extrapola essa 

perspectiva, pois, nesse diálogo poderão surgir várias percepções de intenções, não 

havendo um único sentido deste ―quis dizer‖, mas vários sentidos produzidos no 

diálogo e interação entre os sujeitos.   

 

As docentes ainda vão além, após perguntarem sobre as intenções da autora, 

solicita que os alunos produzam seus textos com suas próprias intenções na 

continuação da atividade como segue: ―Agora complete com suas palavras o que 

você diria após as reticências: [...] quando vejo meu amigo sem discriminação ...‖.  

Aqui se oportuniza o aluno protagonizar seu texto e seu ponto de vista acerca da 

temática. Dessa forma, corroborando com Miller (2003, p. 3) acreditamos que 

 

Um trabalho pedagógico que considere a implementação das atividades 
epilingüísticas como parte constitutiva do processo de produção de textos 
escritos insere, nos momentos de discussão coletiva, a leitura e análise de 
textos sociais do mesmo tipo que o aluno está escrevendo. Uma 
confrontação entre textos de leitura e textos de autoria do aluno (em 
processo de produção) permite ao aprendiz a perceber e se apropriar das 
especificidades e o funcionamento do texto dentro de uma dada situação 
comunicativa.  

 

Percebemos também que as experiências realizadas na atividade 6.5 são 

fundamentais para a compreensão da temática e para munir os alunos de 

argumentos para produção textual, levando-os a experienciarem e perceberem a 

mistura de cores sobre dois pontos de vistas, compreendendo o processo luminoso 

de junção de cores e o processo da junção de pigmentos de diversas cores, levando 

a resultados diferentes, o que foi bem explorado pelas docentes ao relacionar essas 

diferenças à temática trabalhada. 

 

E, por fim, a atividade 6.6 com a proposta de produção de texto em duplas para que 

os alunos pudessem sistematizar os conhecimentos adquiridos, abriram grandes 

possibilidades para a mediação de conhecimentos sobre a linguagem, pois, a partir 

dessas produções, o professor deve promover intervenções nas questões de 

ortografia, coerência, coesão, etc. A abordagem epilinguística permite que o aluno 

se aproprie dessas questões sem focar no trabalho com a metalinguagem. Pois o 

foco na metalinguagem nos anos iniciais do EF tem promovido uma desarticulação 
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entre produção de textos com os conhecimentos gramaticais, por isso vemos muitas 

atividades de separação de sílabas, classificação de sílabas e palavras, passar 

palavras para o plural ou singular, para o feminino ou masculino, sinônimos e 

antônimos, entre outras, desassociadas do trabalho com texto como unidade de 

sentidos, como podemos perceber abaixo em uma das atividades encaminhadas 

(figura 37) dentro das sequências solicitadas. 

                          Figura 37: Foto de atividade de gramática 

 

                                       Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

Dentro dessa perspectiva, concordamos com Franchi (2006) quando diz que, 

 
[...] Interessa pouco descobrir a melhor definição de substantivo ou de 
sujeito ou do que quer que seja [...] Mas interessa, e muito, levar os alunos 
a operar sobre a própria linguagem, rever e transformar seus textos, 
perceber nesse trabalho a riqueza das formas lingüísticas disponíveis para 
suas mais diversas opções. (FRANCHI, 2006, p.20) 

 

Desse modo, pouco nos interessa nos anos iniciais do EF se a palavra é 

monossílaba ou polissílaba, ou, que o plural pão é pães, mas interessa-nos 

muito que o aluno saiba não só escrever palavras mono e polissílabas, pão ou 

pães, como saiba também usá-las em um contexto significativo e rico em 

sentidos, em uma produção de texto oral ou escrito. Para tanto apostamos na 

abordagem epilinguística da língua, pois entendemos, como Miller (2003, p.4) 

que 
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o domínio epilingüístico faz a intermediação entre os dois outros 
domínios: o lingüístico e o metalingüístico. É na vivência de atividades 
epilingüísticas que o aluno tem a chance de refletir sobre o uso dos 
recursos lingüísticos que domina, contrapondo-o ao uso que deles faz a 
língua em seu estatuto padrão cujo domínio a escola deve garantir. 
Essas atividades, porque propiciam um trabalho de reflexão sobre o uso 
da linguagem em contextos situacionais dados, começam a tornar 
consciente a utilização de certos conceitos que estão presentes no 
momento da produção de texto. 

 

Sendo assim, compreendemos o uso dessa abordagem da linguagem como uma 

etapa no processo de apropriação da língua padrão de forma significativa e 

dialógica. 

 

Enfim, consideramos que a sequência de atividade desenvolvida pelo trio de 

professoras atendeu os objetivos da proposta do curso, uma vez que promoveu o 

trabalho com a linguagem na perspectiva epilinguística, procurando ir além dos 

conhecimentos linguísticos, mas também proporcionando a formação de conceitos 

humanos em seus alunos. Há que se refletir também sobre o trabalho coletivo no 

seio da escola, já que as cursistas trabalham na mesma escola e elaboraram 

coletivamente a sequência. Compreendemos que a reflexão coletiva no lócus 

escolar permeada pelos diálogos teóricos e pela prática das docentes as levou a 

uma apropriação mais profunda do conhecimento mediado, referendando a escola 

como um espaço privilegiado de produção de conhecimentos a partir da interação 

com os pares. 

 

Ao final dessa reflexão sobre as três sequências escolhidas para análise, queremos 

propor também a reflexão de algumas atividades isoladas que nos foram 

encaminhadas dentro das sequências, mas que também muito nos falarão das 

práticas de leitura desenvolvidas em nossas escolas. É o que veremos a seguir. 

 

7.3.2.2 Refletindo sobre as demais atividades 

 

Na seção anterior analisamos as sequências de atividades sob os critérios alcançou, 

não alcançou ou alcançou parcialmente os objetivos propostos pela nossa pesquisa. 

Agora, propomo-nos a refletir sobre algumas atividades que chamaram nossa 

atenção e que revelam a permanência de práticas seculares em nossas escolas, 
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mas também de práticas que já estão dentro de uma concepção discursiva da 

linguagem, mostrando-nos que, aparentemente, estamos em um processo de 

transição de metodologias de trabalho com a linguagem, ou seja, uma mudança de 

cultura escolar. 

 

Porém, antes de falarmos sobre as práticas, entendemos ser relevante observar que 

todas as atividades apresentadas sejam nos encontros presenciais ou 

encaminhadas por meio eletrônico, baseavam-se em textos como unidade de 

sentido. Não recebemos nenhuma atividade que partisse de menores da língua. 

Contudo, dentro deste contexto maior, vimos muitas atividades voltadas à leitura e 

produção de palavras e frases descontextualizadas.  

 

Assim, a primeira questão que abordaremos, refere-se ao trabalho com palavras e 

frases para o ensino da leitura. A atividade a seguir (figura 37) foi encaminhada para 

nós, dentro de uma sequência de atividades, mas que não apresentou qualquer 

sentido com relação ao conjunto da sequência. 

 

Figura 37: Atividade descontextualizada 1 

 
                          
                                 Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 
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Recebemos 3 sequências com atividades como essas, num total de 12 sequências 

de atividades. A atividade solicita que as crianças encontrem/leiam palavras que 

indicam ações e as copiem embaixo da figura que representa. Não percebemos 

qualquer relação dessa atividade com as demais da SA. Não percebemos sequer a 

reflexão sobre as ações. A produção textual se limita a produções de palavras soltas 

que só precisam ser copiadas. Sabemos que o tipo de atividade proposta é até 

atrativa para as crianças. Elas, em sua maioria que gostam muito de atividades de 

caça-palavras, mas não percebemos uma efetiva contribuição desse tipo de 

exercício para a leitura, nem para a apropriação da escrita. Da mesma forma, 

observamos várias atividades de textos lacunados, como já citado na atividade 1.5.3 

do relato 1, cujo objetivo é preencher as lacunas a partir de um banco de palavras, 

só estando correta se a atividade for preenchida com as palavras conforme constam 

no texto original. Todavia, a questão não são somente as atividades, pois sabemos 

que essas propostas são recorrentes em nossas salas de aula, mas a questão que 

se coloca é, como é feita a mediação dessas atividades?  

 

Nesta pesquisa já demos exemplo de uma proposição de trabalho com texto 

lacunado com uma mediação totalmente diferenciada, quando propusemos o 

trabalho de leitura e produção de texto a partir da canção de domínio público: A 

Dona Aranha. A atividade partiu de um texto lacunado, mas a concluímos com uma 

produção de texto que mobilizou vários recursos expressivos em sua constituição. 

Uma de nossas cursistas reproduziu a atividade com uma turma de 5º ano. Ela 

relata que quando apresentou a música, os alunos a rejeitaram dizendo ser ―música 

de criancinha‖, mas quando ela começou a mediar a atividade relatou o seguinte: 

 

Fiquei impressionada com a interação deles (alunos) no desenvolvimento da 
atividade, se divertiram muito e produziram textos brincando. 

 

Iniciou-se com a atividade tradicional, mas fez as proposições a seguir: substituir a 

palavras aranha e chuva pelas palavras grilo e vento, respectivamente. Foi proposto 

também colocar a música no tempo futuro e a palavra aranha no plural. Com isso 

foram mobilizados conhecimentos linguísticos para que os alunos fizessem o ajuste 

nos textos de forma que não perdessem a coerência e coesão, trabalhando dentro 

do universo do texto, com atividades de tempo verbal, concordância verbal e 

nominal, ou seja, articulando os conhecimentos gramaticais de forma 
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contextualizada, sem classificação de palavras e memorização de regras. Usando 

somente a gramática internalizada que todo falante da língua tem, como podemos 

ver na produção de texto da figura 38. 

Figura 38: Produção de texto a partir de uma atividade de texto lacunado 

 
                    Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

A cursista relata ainda:  

As atividades trabalhadas em sala de aula trouxeram um novo olhar em 
relação à leitura para os alunos que, a partir da interação com o texto, 
pensaram a língua, e reconstruíram sentidos para os textos, através das 
atividades de epilinguismo. A leitura foi explorada de forma prazerosa e com 
a participação e interação dos alunos que exploraram as atividades com 
entusiasmo e interesse. 

 

Outra metodologia muita trabalhada em turmas de anos iniciais é o texto fatiado, já 

apresentada anteriormente. Entretanto, por meio da epilinguagem propusemos uma 

mediação diferenciada para essa atividade que é apresentada rotineiramente sem 

muita reflexão em salas de aula. A cursista M, dentro da sequência de atividades: 

Tloc! Pluf! Nhoc! Entre textos e jabuticabas (vide material educativo), ao trabalhar o 
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texto ―As jabuticabas‖ de Monteiro Lobato, desenvolveu uma atividade a partir da 

metodologia texto fatiado com o seguinte trecho do texto (quadro 21):  

Quadro 21 - Fragmento do texto As jabuticabas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
A partir do fragmento de texto, a docente realizou as atividades abaixo:  
 

Figura 39: Texto recortado 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
 
a. (Professor), Recorte o 
fragmento 4 do texto As 
jabuticabas em trechos 
ou frases e deposite 
cada um deles em bolas 
de soprar. Deixe que 
cada aluno escolha uma 
bola e a assopre até 
estourar. 

 
 

Fragmento 4 
Felizmente era tempo de jabuticabas. 

No sítio de dona Benta havia vários pés, mas bastava um para que todos se 
regalassem até enjoar. Justamente naquela semana as jabuticabas tinham 
chegado “no ponto” e a menina não fazia outra coisa senão chupar 
jabuticabas. Volta e meia trepava à árvore [...] Escolhia as mais bonitas, punha-
as entre os dentes e tloc! E depois do tloc, uma engolidinha de caldo e pluf! – 
caroço fora. E tloc, pluf, tloc, pluf, lá passava o dia inteiro na árvore. 

As jabuticabas tinham outros fregueses além da menina. Um deles era um 
leitão muito guloso, que recebera o nome de Rabicó. 

Assim que via Narizinho trepar à árvore, Rabicó vinha correndo postar-se 
embaixo à espera dos caroços. Cada vez que soava lá em cima um tloc! 
seguido de um pluf! ouvia-se cá embaixo um nhoc! do leitão abocanhando 
qualquer coisa. E a música da jabuticabeira era assim: tloc! pluf! nhoc! — tloc! 
pluf! nhoc!… 

— Não tinham tempo. O tempo era pouco para aproveitarem aquela 
gostosura que só durava uns quinze dias. 
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Figura 40 – Desenvolvimento de 
atividades 

 
 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

 
 
b. Solicite que os alunos 
leiam o trecho/frase 
encontrado e o cole no 
cartaz na parede, 
conforme for se 
apresentando. 

Figura 41: Texto reconstruído 
aleatoriamente 

 
      Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 
 
 
 
c. Após todos colarem, 
solicite que a turma 
releia o texto 
observando se há 
coerência na nova 
construção.   
 

 
d. Dificilmente o novo texto apresentará coerência, assim, será 
necessário tornar a reconstruí-lo, agora coletivamente, com diálogo entre 
os alunos de forma que reflitam e cheguem, coletivamente, ao sentido 
mais coerente para o novo texto, fazendo os ajustes necessários para 
isso. Professor você deverá ser o escriba da turma para essa nova 
reconstrução. (Professor, essa é uma atividade complexa de reflexão 
sobre a linguagem, portanto seja um mediador atento à concordância, 
coesão e coerência do novo texto produzido.) 

                  Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Pudemos perceber que não se trata de copiar o texto ou colocá-lo na sequência do 

texto original, mas sim de reelaborar uma nova produção, tendo por base a leitura 

―As jabuticabas‖ de Monteiro Lobato e a busca pelos sentidos mais coerentes por 

meio do diálogo com os colegas. Veja o relato da professora: 

 

O trabalho com a epilinguagem levou os alunos a vivenciarem momentos 
divertidos de produção de textos, de forma interativa e colaborativa, 
respondendo de forma no mínimo inusitada, pois acharam engraçado 
construir e reconstruir textos com sentidos diferentes, mas com as mesmas 
palavras e frases. Conseguiram formar outra história, percebendo-se como 
protagonistas de seus textos. 

 

Observamos aqui que a mediação da docente, a partir de uma atividade considerada 

conservadora, fez toda a diferença no trato com os conhecimentos que ela 

objetivava trabalhar com sua turma de 4º ano do EF, ou seja, produzir textos com 

coerência e de forma lúdica. Muller (2003, p. 6) afirma que, 

 

Esses momentos de confrontações e discussões são entremeados com 
momentos de escrita e reescritas do texto, num processo de ação-
reflexão-ação que possibilita ao aprendiz, num primeiro momento, lançar 
mão de seus conhecimentos prévios para produzir seu texto; em 
seguida, pelas leituras, análises e confrontações que faz dos textos lidos 
com sua própria produção, em interação com os demais alunos e com o 
professor, refletir acerca da adequação de seu texto à situação de 
comunicação em que se insere e às exigências lingüísticas próprias do 
texto que escreve, para fazer nele as alterações que forem necessárias 
ao longo do processo e, finalmente, chegar à escrita definitiva do texto. 

 

Desta forma, compreendemos que, mesmo a partir de uma atividade como texto 

fatiado, se mediada de forma que extrapole a proposta original da atividade, 

podemos levar os alunos a se apropriarem da produção escrita adequada às 

situações de comunicação pertinentes à intencionalidade pedagógica do professor. 

Sabemos que perspectiva da Pedagogia Nova trouxe-nos a falsa impressão de que 

bastaríamos colocar os sujeitos em interação com a leitura e escrita que eles se 

apropriariam da linguagem. Entretanto, a mediação qualificada do docente é 

fundamental para a apropriação não só da linguagem como dos demais 

conhecimentos. Percebemos que a atividade de texto fatiado, chamada pela 

professora de texto recortado, foi mediada de forma a fazer sentido para os alunos, 

trazendo aprendizagem sobre produção textual escrita. Quanto à mediação, Gontijo 

e Schwartz ( 2009, p.12) nos advertem que  
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[...] sabemos, de acordo com a perspectiva histórico-cultural da Psicologia, 
que o conhecimento é resultado da mediação entre os sujeitos e os objetos. 
Dizer que o conhecimento é resultado da mediação é diferente de dizer que 
ele é resultado da interação entre sujeito e o objeto. No caso da interação, o 
elemento que produz o conhecimento é de natureza biológica. No caso da 
mediação, o elemento que produz o conhecimento é de natureza humana, 
pois são as pessoas que realizam a mediação. 

 

Muitas vezes, em nosso percurso profissional observamos essa falsa impressão 

dominando os fazeres de docentes experientes, principalmente quando vemos o 

trabalho com jogos pedagógicos. Não foram poucas às vezes, que vimos o uso 

dessa metodologia, com crianças interagindo com o material e o professor em outra 

atividade, como organizando materiais, preenchendo pautas, entre outros. O que 

percebemos também em situações dos alunos em interação com livros nos 

cantinhos de leitura. Enfatizamos a importância de se mediar os conhecimentos para 

uma aprendizagem efetiva não só nesses momentos, mas também em nosso 

processo formativo. A formação humana de nossos alunos quase sempre depende 

da nossa humanidade, uma vez que, ―Somente por meio de nossa mediação, as 

crianças podem produzir e se apropriarem dos conhecimentos criados ao longo da 

história humana‖ (GONTIJO E SCHWARTZ, 2009, p.12). 

 

Outro exemplo de produção textual a partir de atividade de leitura foi desenvolvido 

pelas docentes E e V, que, na sequência de atividades Leilão de professora: 

ressignificando atividades de leitura e escrita (vide material educativo), realizada 

com base no texto ―Leilão de jardim‖, de Cecília Meireles, desenvolveu a seguinte 

atividade: 

 

Quadro 22 - Atividade de releitura do poema Leilão de jardim 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

Atividade 6: 

(Proponha aos alunos uma releitura e produção escrita do poema, com o titulo ―Leilão da 

professora‖, esta atividade poderá ser feita em dupla.). 

 a. Você, junto com um colega ou individualmente, fará a releitura do poema Leilão de Jardim e 

anunciará o leilão de sua professora, relatando os motivos pelos quais você a leiloaria. Que 

comece a brincadeira!!! 

(Explique para as crianças: já compreendemos que há coisas que podemos comprar e vender e 

outras que não são passíveis de serem consumidas ou compradas. Por exemplo, não podemos 

comprar ou vender uma pessoa assim como não podemos comprar uma borboleta. Mas, agora, 

usando da licença poética de Cecília Meireles, vamos fazer um leilão de professora do 4º M01.) 

b. Agora leiam os poemas produzidos, em seguida cole-os no mural da escola.  
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Agora vejamos algumas produções dos alunos e as possibilidades de mediação da 

professora a partir da leitura e produção textual: 

 
Produção textual 

 

 
Transcrição da produção 

textual 

Figura 42: Texto 1: aluna A 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 
Leilão da Profª 
 
Quem quer me comprar 
Essa profª ela manda 
 na diretora. 
E tambem faz comida boa. 
 

O nome é Sonia 
e ela é muito mandona. 
O lance é um milhão 
ela  vale um dinheirão. 
 

Ela é muito bonita 
menos quando ela briga. 
Ela é muito cabrixoza 
e  ela é muito carinhoza. 
 

Figura 43: Texto 2: aluna B 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 
Quem me compra  
esta professora que  
anda com a coordenadora. 
que é muito protetora. 
 
Que me compra uma  
professora ganha de  
brinde uma vassoura 
que vem com uma tesoura 
 
Que me compra esta  
professora que é muito  
protetora. ela é muito 
poderosa quando está de  
rosa. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
 
Em nosso encontro presencial, quando mediamos os conhecimentos sobre 

epilinguagem, nosso formador deixou claro que o professor, ao desenvolver a 
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atividade necessita ter uma intencionalidade pedagógica. No caso desta atividade a 

professora estava trabalhando o gênero textual poema e suas especificidades, mas 

para além do trabalho com o gênero textual, verificam-se também, nas produções 

das figuras 42 e 43, várias possibilidades de intervenção pedagógica. Por exemplo, 

no texto 1 percebemos necessidades de intervenção, mas poderíamos focar nas 

questões ortográficas, pois ele nos mostra que o aluno A trocou o P pelo B, o CH 

pelo X e o S pelo Z na palavra CAPRICHOSA, tornando a escrita da palavra da 

seguinte forma: CABRIXOZA. Somente a partir da escrita dessa palavra, abriu-se 

um leque de oportunidades para mediação de aspectos ortográficos que um aluno 

de 4º ano já deveria ter consolidado.  

 

O texto 2  também nos apresenta várias possibilidades de intervenção pedagógica, 

como pontuação e palavras faltando letras, contudo, como um dos objetivos do 

trabalho era a apropriação das especificidades do gênero poético, podemos 

perceber a aluna 2 não consolidou a organização textual específica para o gênero 

trabalhado, havendo aqui a necessidade de fortalecer a estrutura gráfica do poema, 

retomando a mediação do que seja verso, pois a estrofe, a criança demonstrou ter 

compreendido o formato de organização. Deve-se trabalhar ainda a questão da 

coerência textual, pois na estrofe 

 

Que me compra uma 
professora ganha de 
brinde uma vassoura 
que vem com uma tesoura, 

 

não há coerência, aparentemente, da relação da vassoura com a tesoura. Este é o 

momento da mediação, de dialogar, compreender qual a lógica da palavra tesoura 

no contexto, e, caso não haja uma lógica, levar a aluna a refletir sobre rimas mais 

coerentes com contexto da releitura do texto proposta pelas docentes. Desta forma, 

percebemos que por meio de atividades epilinguísticas podemos trabalhar vários 

aspectos importantes da linguagem sem a necessidade de massificar, memorizar ou 

classificar palavras. 
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Além do trabalho com esses aspectos, abre-se ainda a possibilidade de o aluno 

manipular a linguagem ampliando seus recursos expressivos. Assim, como 

Semeghini-Siqueira e Bezerra (2015, p.4), acreditamos que, 

 

quando reescrevemos várias vezes um mesmo texto, transformando-o para 
tornar sua expressão tão fiel quanto possível aos nossos propósitos 
discursivos – informar, opinar, convencer, emocionar, satirizar, desculpar-se 
etc. -, também realizamos inúmeras atividades epilingüísticas.   

 

E, o mais importante é que as cursistas refletiram sobre os resultados do 

desenvolvimento das suas atividades, observe o depoimento da dupla: 

 
O desenvolvimento da sequência de atividades foi um momento prazeroso  
quando, além de brincarmos com a linguagem, construindo, reconstruindo 
textos e fazendo a releitura lúdica do Leilão de Professora, compreendemos 
que podemos abordar conhecimentos que vão além do trabalho com a 
decodificação e codificação  do código alfabético. 
 

Outra questão que entendemos ser importante evidenciar com relação à leitura na 

escola é o uso que temos feito da literatura em nossas atividades. É muito comum 

vermos a utilização da literatura para fomentar valores e lições de moral, afastando-

a de seu valor estético, destituindo-a de seu lugar social. Como podemos perceber 

na atividade abaixo, encaminhada em uma sequência de atividades: 

 
                     Figura 44: Atividade Chapeuzinho Vermelho  

 

 

                       Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 
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Podemos observar pela figura 44 que o conto foi trabalhado nessa atividade com a 

finalidade de trazer uma lição de moral, afinal, a Chapeuzinho Vermelho só foi 

devorada pelo lobo mau porque desobedeceu a sua mãe. Assim a leitura do conto 

deixa de ser um momento prazeroso, para se tornar uma lição a ser aprendida. 

Contudo, quando falamos em formar o sujeito em todas as dimensões, também 

falamos da experiência estética e da fruição da arte, e, quando a usamos para dar 

lições a serem aprendidas, a obra de arte acaba sendo definida como um 

comportamento moral. Segundo Vigotsky (2010, p.324), a literatura infantil utilizada 

para esses fins torna-se uma falsa literatura infantil, pois levar ―[...] as crianças  

tirarem dos livros exemplos  morais ilustrativos e lições edificantes, a enfadonha 

moral da rotina e os seus sermões falsamente edificante se tornaram uma espécie 

de estilo obrigatório de uma falsa literatura infantil.‖  

 

O que pretendemos com o ensino da leitura na escola a partir da literatura infantil é 

o mesmo que preconiza Candido (2011), ou seja, contribuir para a apreciação 

estética da literatura, ao envolver os alunos em práticas sociais de leitura no seu 

cotidiano, reconhecendo-a como um bem cultural e um direito inalienável. Assim, 

precisamos rever a didatização dos textos literários e torná-los uma experiência 

estética e prazerosa em nossas escolas. 

 

Havia ainda outras atividades dignas de análise, porém, analisar todas tornaria esse 

momento muito extenso e enfadonho, assim consideramos pertinente apresentar 

apenas algumas atividades a fim de que percebamos que estamos em um momento 

de transição de cultura sobre o ensino da leitura. O fato de todas as atividades terem 

sido apresentadas a partir de textos e do uso de atividades tradicionais, mas com 

mediações reflexivas e dialógicas, leva-nos a crer que estamos em um momento de 

transição de concepções de ensino da leitura. Diferentemente do que havíamos 

imaginado no início dessa pesquisa, pois a nossa hipótese era a de que o ensino da 

leitura permanecia inalterado durante décadas, haja vista a pesquisadora ter 

observado as mesmas atividades de leitura de quando aprendeu a ler, na década de 

1970, presentes na prática profissional das professoras nos anos 2000. Todavia, 

pudemos observar esse movimento, ainda que tímido, mas um movimento em 

direção à dialogicidade e ao texto como unidade de sentidos, e não somente como 

pretextos para um ensino artificial da língua. 
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 Por fim, importante ressaltar nesse primeiro momento que, durante as 

apresentações o grupo fez considerações à luz das teorias que embasaram nossas 

propostas, sugerindo e apontando necessidade de ressignificação em boa parte das 

atividades apresentadas a fim de que contemplasse a abordagem epilinguística, pois 

como já relatamos quanto à perspectiva humanizadora, poucas necessitaram de 

ressignificação. Essas adequações foram realizadas no momento não presencial do 

tópico 3, mediadas pelos pesquisadores por meio eletrônico. Ao final do processo 

formativo, três atividades foram selecionadas para compor o material educativo. 

 

7.3.2.3 Segundo momento: atividade não presencial tópico 3 

 

No segundo momento de nosso último encontro presencial explicamos quais seriam 

as atividades do momento não presencial do tópico 3. Tais atividades foram voltadas 

aos ajustes sugeridos pelos grupos nas atividades que não contemplavam a 

abordagem epilinguística e à elaboração de uma narrativa sobre seu percurso 

profissional e formativo. A proposta é de na narrativa evidenciar  o ensino da leitura, 

considerando até o atual processo formativo e os aspectos positivos e negativos do 

trabalho com a abordagem apresentada na formação, pois entendemos, 

concordando com Nóvoa (2009, p. 40), que  

 

O registro escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas 
profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior consciência 
do seu trabalho e da sua identidade como professor. A formação deve 
contribuir para criar [...] hábitos de reflexão e de auto-reflexão que são 
essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou 
mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de 
referências pessoais.  

 

Compreendemos que esses momentos de reflexão levam o docente a revisitar suas 

práticas pedagógicas, procurando se constituir historicamente enquanto pessoa  e 

profissional, levando-o a investigar suas ações à luz do conhecimento mediado na 

formação e posicionar-se sobre o significado deste para sua constituição enquanto 

sujeito histórico-social, seja ele pessoa ou professor. 

 

Ainda segundo Nóvoa (2002, p. 26), ―Os momentos de balanço retrospectivo sobre 

os percursos pessoais e profissionais são momentos em que cada um produz a 
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―sua‖ vida, o que no caso dos professores é também produzir a ―sua‖ profissão.‖, 

pois segundo Nóvoa (2007, p. 16) ―Não é a prática que é formadora, mas sim a 

reflexão sobre a prática. É a capacidade de refletirmos e analisarmos.‖, sendo essa 

a intenção da proposta da narrativa do cursista. 

 

É dentro desse contexto que acreditamos que nossos objetivos foram alcançados, 

como podemos verificar nos excertos de algumas narrativas dos professsores 

abaixo: 

 

[...] fiz uma retomada do percurso vivido desde o ensino fundamental até a 
universidade [...] Resgatando vivências e me apoderando de práticas de 
leitura recentemente adquiridas no curso Diálogos sobre leitura e 
humanidades, percebo que minhas aulas não estavam de todo completas; o 
ato de leitura muitas vezes era praticado como sendo individual: a leitura  de 
um conto, de uma fábula, fazendo uma leitura deleite etc. Aprendi que a 
leitura não se encerra apenas num só ato ela vai além. Uma aula de leitura 
vai além de somente ler: Envolve a leitura, conto/reconto, comentários a 
respeito do que se leu, ouvir o que os outros compreenderam a respeito do 
texto lido, debater, justificar, confirmar, fazer e se permitir mudanças. Desta 
forma as aulas de leitura tornaram-se mais prazerosas, significativas, 
interativas com a participação de todos os envolvidos... 
 
[...] o curso Diálogos sobre leitura e humanidades, veio ao encontro da 
necessidade que temos de nos prepararmos, pois através do epilinguismo 
abrimos diferentes possibilidades nas diversas formas de fazer, ensinar e 
aprender, oferecendo o melhor aos nossos alunos na produção de 
conhecimentos. 
 
[...] percebo que algumas práticas minhas em sala de aula devem ser 
revista, como preciso também aperfeiçoar outras que já exercito. Hoje [...] 
percebo que toda leitura, seja ela, por prazer ou dever, tem que ter um 
significado e que reflita direto na formação ou história do ser humano, 
levando-me a pensar  e repensar a língua brincando com o texto e 
trazendo-o para mais próximo de mim, como leitora e do meu aluno, como 
professora. 
 
Aprendemos que o importante é deixar que o aluno construa seu 
pensamento e não recebê-lo pronto.  Entendemos que devemos tornar as 
práticas de construção de leitores mais conscientes e mais vinculadas com 
o vivido e que a leitura é importante no processo de desenvolvimento 
integral do indivíduo, principalmente quando o leitor interage com o texto e 
com seus colegas. 

 

Assim, diante desses relatos, consideramos que conseguimos, de acordo com o 

proposto, problematizar durante o processo formativo as práticas leitoras 

consideradas cristalizadas nos anos iniciais do EF, promovendo uma reflexão sobre 

o ensino da leitura não só enquanto espaço de interação dialógica e produção de 

sentidos, mas também como um espaço de formação humana. 
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Quanto aos ajustes das sequências propostos pelos participantes do curso, foram 

feitos por meio eletrônico. Os cursistas ajustaram suas proposições de acordo com a 

metodologia proposta pelo curso e/ou fizeram novas propostas, que foram 

dialogadas com os pesquisadores e validadas por cursistas e pesquisadores. 

Conforme pode ser visto  no e-mail (figura 45) de uma cursista que, ao concluir sua 

proposta deu-nos ainda seguinte o relato: 

Figura 45: E-mail cursista 

                                 

                                        Fonte: Acervo da pesquisadora (2018) 

 

Infelizmente, o curto período do curso não nos possibilitou um diálogo face a face no 

momento das intervenções no trabalho final, contudo, balizados pela tecnologia, 

pudemos mediar as intervenções necessárias e levar todos os cursistas que 

concluiram essa atividade a potencializar suas sequências de atividades. 

 

7.3.2.4 Terceiro momento: avaliação 

 

O terceiro momento foi destinado à avaliação do material educativo e do curso 

Diálogos sobre Leitura e Humanidades: possibilidades práticas, para tanto, valemo-

nos do instrumento de validação (APÊNDICE A), que teve suas respostas 

consolidadas em percentuais no quadro 23 abaixo: 
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Quadro 23 - Avaliação do material educativo 

 

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

Legenda: S – Sim/   P – Parcialmente/    N – Não  S P N 

O material apresenta objetivos coerentes com o ensino de linguagem 100% 0% 0% 

Os objetivos propostos no material são exequíveis 100% 0% 0% 

A apresentação dos conteúdos facilita a apropriação dos 
conhecimentos 

100% 0% 0% 

Os capítulos apresentam sequência coerente 100% 0% 0% 

Há equilíbrio na apresentação dos textos verbais e não verbais 100% 0% 0% 

O material educativo serve como ferramenta ao trabalho cotidiano do 
professor 

100% 0% 0% 

O material promove uma educação reflexiva e emancipadora 92% 8% 0% 

CONTEÚDO DO MATERIAL EDUCATIVO 

Legenda: S – Sim/   P – Parcialmente/    N – Não  S P N 

Os conteúdos apresentados possuem boa fonte de informação 100% 0% 0% 

O material apresenta o referencial teórico utilizado nos textos 100% 0% 0% 

Apresenta a divisão dos capítulos de maneira adequada 92% 8%  

Os conteúdos dos capítulos promovem diálogo com os temas 
abordados 

100% 0% 0% 

Os capítulos apresentam informações claras e linguagem acessível 100% 0% 0% 

O tema abordado permite que o professor faça adaptações para 
qualquer ano/ turma 

95% 5% 0% 

As propostas de atividades auxiliam na prática pedagógica do 
professor 

100% 0% 0% 

O material propicia a construção de novos conhecimentos 100% 0% 0% 

O material deixa claro sua intencionalidade política 92% 8%  

O material possui relevância social 100% 0% 0% 

PROPOSTA PEDAGÓGICA DO MATERIAL EDUCATIVO 

Legenda: S – Sim/   P – Parcialmente/    N – Não  S P N 

Os questionamentos apresentados possuem respostas possíveis 100% 0% 0% 

As atividades propostas promovem uma reflexão critica do ensino da 
leitura 

100% 0% 0% 

As propostas de atividades permitem que o professor faça 
adequações a qualquer público 

92% 8% 0% 

As propostas de atividades são atrativas e estimulam a criatividade 100% 0% 0% 

As propostas de atividades contribuem com um ensino contra-
hegemônico 

100% 0% 0% 

As propostas de atividades estimulam a apropriação dos 
conhecimentos linguísticos. 

100% 0% 0% 

O material possibilita uma experiência de aprendizagem mediada 84% 16% 0% 

O material permite conhecer os conceitos que articulam em torno do 
tema central – epilinguagem 

100% 0% 0% 

O material entrelaça teoria e prática 100% 0% 0% 
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OBSERVAÇÕES GERAIS E/OU SUGESTÕES PARA O MATERIAL EDUCATIVO 

Algumas questões norteadoras: O material chama atenção? O que é menos atrativo? Quais 
mudanças são necessárias? Quais seriam necessárias? Por quê?  

―Ofertar mais possibilidades de metodologias para a sala de aula.‖ 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 
 

Como podemos observar, a avaliação do material educativo mostrou-nos uma 

grande aceitação pelo grupo, obtendo 100% de validação em praticamente todos os 

quesitos avaliados, excetuando 6 dos 25 quesitos apresentados. Assim, na 

avaliação dos objetivos e organização do material, somente 8% dos participantes 

consideraram que ele promove parcialmente uma educação reflexiva e 

emancipadora. Com relação ao conteúdo do material, 8% consideraram que a 

apresentação dos capítulos se apresentou de forma parcialmente adequada, e 

novamente, 8% dos respondentes entenderam que a intencionalidade política do 

material ficou parcialmente clara. Ainda em relação ao conteúdo do material 

somente 5% acreditaram que o tema abordado permite parcialmente a reflexão 

sobre a prática. Já em relação à proposta pedagógica 8% dos cursistas apontaram 

que as atividades são parcialmente passíveis de serem multiplicadas com outros 

professores, e, 16% apontaram que o material possibilita de forma parcial uma 

experiência de aprendizagem mediada. Desta forma, consideramos que o material 

educativo foi validado pelos cursistas do curso Diálogos sobre Leitura e 

Humanidades, podendo contribuir para futuras formações de professores de anos 

iniciais do EF, bem como para reflexões sobre as práticas de leitura em sala de aula. 

 

Com relação à avaliação do curso obtivemos relatos que nos levaram a considerar a 

necessidade urgente de formação continuada para esse segmento de professores, 

bem como uma nova edição do curso, visto que essa edição não contemplou todos 

os professores da ação ALE da SRE Cariacica, já que foi ofertado em serviço e 

somente para o turno matutino. As avaliações nos trouxeram relatos como os 

abaixo, selecionados aleatoriamente: 

[...] a abordagem desse tema nesse curso proporcionado a nós contribuirá 
muito para a continuação do nosso trabalho. As discussões interativas que 
juntos tivemos foram [...] exemplos e incentivo à continuação pela busca de 
novos saberes, na intenção de aperfeiçoamento diário de nossas ações 
pedagógicas (CURSISTA 1). 
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O curso que está em finalização, ampliou os horizontes da percepção 
quanto à perspectiva do ensino epilinguístico, abrindo leques de 
conhecimentos palpáveis e realizáveis em nosso dia a dia como professores 
(CURSISTA 2). 

Mesmo já tendo realizado vários cursos, fiquei muito feliz em participar do 
curso de Diálogos sobre leitura e humanidades, foi muito bom e diferente 
dos cursos que geralmente costumamos participar. Houve aprendizado 
diferenciado que nos permitiu entendermos sobre a epilinguística de forma 
simples e agradável (CURSISTA 3). 

Fazer esse curso fez com que eu ampliasse minha visão em relação à 
leitura, não levando mais a leitura para sala de aula como algo que promova 
o somente entretenimento, o ler por ler ou simplesmente para fazer 
atividades, e sim a leitura com sentido e reflexão (CURSISTA 4). 

Eu gostei muito dos encontros. Nunca tinha visto nessas palestras todas 
que a gente tem, essa visão de ensino da língua. Na verdade, percebo que 
essa formação tem a intenção de nos ajudar (CURSISTA 5). 

Eu vejo esse encontro como um pêssego. Não é comum você ver alguém 
comendo um pêssego, embora os nutrientes sejam maravilhosos. Eu 
gostaria que todos os professores tivessem a oportunidade de ouvir isso, 
porque foi um conteúdo muito rico, mas infelizmente não foi disponível para 
todos (CURSISTA 6). 

 

Esses relatos nos falam não só da carência de formação para esse público, como 

também do tipo de formação que o sistema tem ofertado, quando oferta, aos 

professores. Nossos cursistas a cada encontro pontuaram o fato de falarem e serem 

ouvidos, e mais do que isso, da possibilidade de troca e interação com outros 

professores sobre suas vivências, suas dificuldades contextuais e suas práticas 

exitosas. Relataram também que as formações ofertadas não consideram seus 

saberes, como se eles não tivessem nada para contribuir no processo de construção 

dos conhecimentos, como o relato abaixo: 

A gente sempre vem em formações aonde só falam, falam e falam, mas 
nunca tem algo prático ou se propõem a nos escutar. Nós também temos o 
que falar, temos práticas de sala de aula que podem ajudar outros colegas, 
mas ninguém nunca tinha perguntado antes como a gente fazia. Foi muito 
produtivo para mim (CURSISTA 7). 

Nóvoa (2007) nos mostra que assim como estamos prisioneiros de práticas 

pedagógicas arraigadas em nosso fazer, estamos também  cheios de resquícios de 

um modelo de formação que não privilegia a reflexão e a escuta dos professores, 

segundo o autor  
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A formação dos professores continua hoje muito prisioneira de modelos 
tradicionais, de modelos teóricos muito formais, que dão pouca importância 
a essa prática e à sua reflexão. Este é um enorme desafio para profissão, 
se quisermos aprender a fazer de outro modo. Da mesma maneira que é 
difícil mudar de práticas para práticas de outro tipo, o caminho contrário é 
muito difícil de fazer (NÓVOA, 2007, p.16). 

 

Assim, compreendemos que precisamos de nos esforçar para fazermos o caminho 

contrário em nossas formações, ou seja, partir das necessidades dos docentes, de 

suas práticas, escutando-os e promovendo reflexões coletivas, se quisermos ver as 

proposições veiculadas nas formações alcançarem as salas de aula e assim 

modificar qualitativamente as práticas docentes. 

 

Desta forma, a partir dessas avaliações da formação, e do produto resultante dela, 

ou seja, as sequências de atividades, consideramos que alcançamos o objetivo 

proposto pelo curso, e por consequência, dessa pesquisa, que pretendia 

problematizar práticas leitoras aparentemente cristalizadas nos anos iniciais do EF, 

a fim de promover um ensino da leitura que contribua com a formação humana dos 

educandos, por meio de situações concretas de interação e de produção de 

sentidos. Observamos a partir das atividades propostas e do discurso dos 

professores que as problematizações realizadas pelos pesquisadores levaram os 

cursistas a refletirem sobre suas práticas e a considerarem a necessidade de 

ressignificá-las ou não, e isso aconteceu de forma dialógica, interativa e 

colaborativa. 

 

Para finalizar nossa análise, consideramos importante ainda ressaltar a leitura que 

fizemos dos momentos de silêncio ocorridos ao longo da mediação nos três 

encontros presenciais. É o que faremos na reflexão a seguir.  

 

7.4 AS TRAMAS DO SILÊNCIO 

 

O silêncio se tornou audível em nossos encontros presenciais, compreendendo aqui 

que o silêncio pode ter vários significados, para além de sua contraposição à fala ou 

ao barulho. Concordando com Duarte (2014, p. 133), acreditamos que existem 

vários tipos de silêncio, segundo o autor há 
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[...] o silêncio da fé religiosa dos monges, o silêncio de Heidegger sobre o 
nazismo, o silêncio dos amantes que se olham, o silêncio da torcida de 
futebol diante do gol do time adversário, o silêncio da leitura e das 
bibliotecas, o silêncio prazeroso do orgasmo e o doloroso do trauma, o 
silêncio de soldados que voltam das guerras, dos prisioneiros dos campos 
de concentração, o silêncio imaginado do espaço sideral, o silêncio lacônico 
do tirano, o silêncio brutal da violência, o silêncio hipócrita em nome do 
bem-estar social, o silêncio surpreso, o silêncio do pensamento.  

 

Orlandi (2002) também nos fala sobre o silêncio. A autora afirma que,  quando ―[...] 

estamos em silêncio: há o ―pensamento‖, a introspecção, a contemplação, etc. 

(ORLANDI, 2002, p. 37)‖. Essa autora afirma ainda que o silencio está entre as 

palavras, as linhas e os seres, que ele é o ―intervalo pleno de possíveis que separa 

duas palavras proferidas: a espera, o mais rico e o mais frágil de todos os estados 

[...]‖. Contudo, ele não está apenas entre as palavras. Ele as atravessa como um 

acontecimento essencial da significação (ORLANDI, 2002, p.71). 

 

Assim, o silêncio poderia ter sido um simples figurante entre as palavras dos 

cursistas, mas com nossa proposta de escuta sensível, na perspectiva de ouvir o 

inaudível, procuramos ouvir também o silêncio e analisá-lo. Desta forma, o pudemos 

perceber três tipos de silêncio.  

 

O primeiro foi o silêncio ouvido, foi o provocado pelo mutismo da postura antidialogal 

imposta pelo opressor aos oprimidos que nos acompanha historicamente (FREIRE, 

1999) e. Observamos o silêncio do tirano, quando abordamos a questão da 

realidade objetiva de desenvolvimento de práticas de leitura. Como a formação foi 

desenvolvida no horário de trabalho, em um espaço onde, geralmente, acontecem 

formações oficiais do estado, e a pesquisadora, por mais que tivesse tentado 

desvincular-se de seu cargo e posto de trabalho, percebeu-se, inicialmente, certo 

receio dos cursistas em relatar suas condições de trabalho e relações sociais em 

suas escolas. Essa resistência foi anemizada a partir do momento que a 

pesquisadora relatou que não solicitou nomes das escolas no processo de inscrição 

para o curso e que, portanto, não sabia de qual instituição estariam falando. Ainda 

assim surgiram comentários de cursistas tentando abrandar o que teria dito com 

relação à escola, como o abaixo: 

 

[...] que fique bem claro, porque às vezes as informações chegam lá na 
escola de maneira totalmente diferente da comentada aqui. Como eu disse, 
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já trabalhei em diversas escolas, não estou falando que foi nessa ou 
naquela escola que essas situações aconteceram. 

 

Assim percebemos que ainda permanecemos mudos diante de situações, seja nas 

escolas ou mesmo no contexto das Secretarias de Educação, para não sofrer 

retaliações que podem chegar até mesmo ao encerramento do contrato de trabalho, 

visto que a maior parte dos cursistas é contratada. Esse silêncio nos mostra que 

ainda nos faltam espaços para dialogar sobre nossa realidade objetiva e mostra-nos 

também que precisamos caminhar muito em relação à gestão democrática e 

participativa no campo da educação, o que, no atual contexto histórico, se coloca 

como um desafio ainda maior. Essa postura antidialogal, com certeza, influencia no 

processo de produção de práticas de ensino seja no âmbito da secretaria, seja no da 

escola. 

 

O segundo tipo de silêncio observado por nós foi o silêncio do constrangimento. 

Percebemos, principalmente no primeiro encontro, que os cursistas ficaram receosos 

em se identificar com alguma prática que pudesse ser considerada tradicional, assim 

evitaram se expor. Mas com o desenvolver do encontro quando demonstramos 

respeito e acolhimento das práticas daqueles que se expuseram, os demais 

começaram a relatar também suas propostas. Esse silêncio também nos perturbou. 

Ficamos refletindo sobre os tipos de formações pelos quais esses sujeitos passaram 

e, como suas práticas foram recebidas pelos formadores. Quem sabe receberam 

críticas em público ou pior, foram apresentadas as ―novidades pedagógicas‖ como 

as únicas possíveis. Mas acreditamos, parafraseando Saviani, que ―não devemos 

jogar o bebê fora junto com a água do banho‖. Assim, se há algo que precisa ser 

modificado na prática do docente, que ele comece por sua própria prática e 

experiência, e por meio da análise destas, que decida ou não, à luz de uma teoria, 

uma alteração no seu fazer. Porque, concordamos com Saviani (2013, p, 120) 

quando diz que a práxis  

 

É um movimento prioritariamente prático, mas que se fundamenta 
teoricamente, alimenta-se da teoria para esclarecer o sentido, para dar 
direção à prática [...] a prática é, ao mesmo tempo, fundamento, critério de 
verdade e finalidade da teoria.‖ 
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Dessa forma, defendemos modelos de formação que partam da prática docente, 

mas que também não abram mão de uma fundamentação teórica bem sólida, que 

levem os professores a refletirem sobre suas práticas de forma consciente e crítica, 

partindo da prática, chegando aos conceitos necessários ao seu desenvolvimento. 

Essa ação se faz muito necessária, pois observamos em nosso percurso 

profissional, a necessidade do desenvolvimento de práticas pedagógicas de forma 

tão reflexivas quanto tácitas, pois como Nóvoa (Acesso em 18 dez. 2018) 

acreditamos que 

 

é essencial reforçar dispositivos e práticas de formação de professores 
baseadas numa pesquisa que tenha como problemática a ação docente e o 
trabalho escolar. Não advogo qualquer deriva pragmática, tão do agrado 
dos meios conservadores, que procuram definir o professorado como uma 
atividade puramente técnica. Defendo, sim, que as nossas propostas 
teóricas só fazem sentido se forem construídas dentro da profissão e se 
contribuírem para enriquecer o pensamento e a prática dos professores. 

 

E, por fim escutamos o silêncio do pensamento e da introspecção. Foram muitos e 

até longos momentos desse silêncio: na hora de se colocar diante do grupo; de 

responder os questionamentos feitos pelo grupo e formadores; nas apresentações 

de suas práticas; diante da apresentação de um conceito ao procurar compreendê-

lo; enfim, observamos, de forma quase audível, o silêncio da investigação do 

confronto entre teorias, da reflexão, o que foi evidenciado mais tarde nas avaliações 

dos encontros como já relatamos. Esse silêncio não nos incomodou, ao contrário, 

nos instigou a promover mais mediações e intervenções nas propostas dos 

cursistas, causando ainda mais momentos silenciosos, como os evidenciados ao 

longo dos diálogos. 

 

Foi dentro deste contexto que compreendemos as tramas do silêncio como objeto de 

análise, talvez até bem subjetivo, mas entendemos que, enquanto pesquisadores a 

neutralidade inexiste, pois somos sujeitos históricos pesquisando sobre um contexto 

vivenciado o que nos permitiu esse parâmetro de análise.  
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8 ENCONTRO DE FIOS: TECEDURA DO MESMO E OUTRO BORDADO 

[...] São mãos carregadas de fios, que retomam e 
tomam os fios que no que se disse pelas estratégias do 
dizer se oferece para a tecedura do mesmo e outro 
bordado. 

 

 Geraldi (2013) 

 

Chegando ao final de nosso bordado, está na hora de arrematar nossos pontos e 

verificar o bordado que produzimos com esse encontro de fios e quais outros 

bordados poderão ser tecidos a partir de nossas análises.  

 

Guiando-nos pelo objetivo geral de nossa pesquisa, propusemo-nos, conforme 

preconiza a PHC, a partir da prática social e educativa de nossos cursistas, 

problematizar o ensino da leitura e seus impactos na formação de seus alunos 

enquanto sujeitos humanos, buscando refletir sobre o perfil de leitores que desejam 

formar com suas propostas. A partir dessa reflexão procuramos compreender em 

que medida essas práticas contribuem para a formação humana dos estudantes, 

pensando estes enquanto sujeitos históricos e produtores de sentidos por meio da 

interlocução promovida no contexto da produção de tais práticas. O fio condutor 

dessas problematizações foi a abordagem epilinguística da linguagem, 

apresentando-a como uma alternativa de trabalho com a leitura na perspectiva de 

humanidades, compreendendo essa metodologia como uma possibilidade prática 

para se mediar o ensino língua portuguesa aliada às questões de formação humana.  

 

Elencamos como categorias de análise os seguintes critérios: I. envolvimento dos 

cursistas nos diálogos (escuta e fala) propostos; II. reflexão sobre a própria prática; 

III. proposições das práticas de leitura dentro da abordagem dialogada realizadas 

pelos cursistas nas atividades presenciais e IV. qualificação da proposta 

demonstrada por meio da sequência de atividades elaboradas e desenvolvidas pelos 

cursistas com suas respectivas turmas. 

 

A partir das análises dos dados produzidos durante a pesquisa, entendemos que 

alcançamos nosso objetivo de problematizar as práticas de leitura que permeiam 

nossas escolas, como foi evidenciado ao longo de nossas análises. Iniciamos nossa 
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pesquisa acreditando que havia possíveis cristalizações teóricas no ensino da leitura 

que impossibilitavam a formação do leitor dentro da perspectiva apresentada, 

entretanto, felizmente, nossa hipótese não foi totalmente confirmada, pois, apesar de 

ter sido evidenciado atividades que compõem historicamente as práticas de leitura 

em nossas escolas, percebemos também propostas de mediações diferenciadas a 

partir de tais atividades. Observamos ainda que nossos professores trabalham, 

mesmo que timidamente, contemplando a formação humana de seus alunos. 

Entendemos que seja mais por uma questão de cunho pessoal do que propriamente 

pedagógico o que consideramos, de qualquer forma, um avanço com relação às 

práticas mecanicistas evidenciadas em outros momentos históricos.  

 

Constatamos também que a abordagem epilinguística foi parcialmente 

compreendida. Percebemos que a produção de sentidos por meio de exercícios de 

epilinguagem ficou evidente para todos cursistas e, mais do que isso, verificamos 

que alguns professores já imprimiam tal abordagem em suas práticas, entretanto 

sem o conhecimento teórico dessa possibilidade de trabalho com a linguagem. 

Contudo compreenderam que o ensino da leitura na abordagem epilinguística nos 

anos iniciais do EF pode contribuir para a formação humana dos educandos 

possibilitando a formação integral dos sujeitos. É importante ressaltar ainda que 

estamos tratando de um público que, em sua maioria, precisa mediar conhecimentos 

da língua portuguesa sem ter tido a formação necessária para isso, e, o trabalho 

com a abordagem epilinguística da linguagem não exige um conhecimento 

especializado da língua até porque, entendemos não ser esse a essência do 

trabalho da língua nos anos iniciais do EF, assim, acreditamos ser mais produtivo, 

tanto para os estudantes quanto para os professores adotar um ensino da língua 

que aumente as possibilidades de aprendizagem de seus alunos, não só em relação 

à linguagem, como também dos demais conhecimentos veiculados pela escola. 

Porém, devido o trabalho com epilinguísmo ser um grande desconhecido da maioria 

dos cursistas e, da curta duração da formação, compreendemos que ainda é 

necessário mais formações e conhecimentos sobre essa abordagem da linguagem 

para que os professores possam se apropriar da proposição de atividades nessa 

perspectiva da língua. Isso, contudo, não significa um objetivo não alcançado, pelo 

contrário, nossa intenção era a de mostrar alternativas para o ensino da língua e da 

leitura e esse objetivo foi plenamente alcançado. 
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Todos esses conhecimentos foram mobilizados por meio de nossa proposição de 

formação continuada para professores, que foram momentos de muita escuta e de 

interlocução, levando os docentes a uma reflexão coletiva e colaborativa sobre suas 

práticas de leitura e as proposições de possibilidades práticas de trabalho na escola.  

 

Esse processo formativo além de ter evidenciado marcas da formação do PNAIC 

desenvolvida entre 2013 a 2018, contradizendo os argumentos elaborados pelo 

MEC para desmontar a política de formação de professores alfabetizadores, 

evidenciou também, conforme já apontado nesse trabalho, a necessidade de 

trazermos formações mais contextualizadas e dialógicas, que reconheçam o 

professor como alguém que tem algo a dizer e como produtor de conhecimentos, 

situação demonstrada por meio de nosso material educativo que contém sequências 

de atividades elaboradas pelos cursistas durante a formação. 

 

Assim, antes de finalizar, como preconiza a pesquisa do tipo intervenção 

pedagógica, é necessária uma análise inicial e final do público participante com 

relação aos impactos da proposta, podemos considerar as seguintes situações: 

 

Quadro 24 - Análise dos impactos da pesquisa intervenção pedagógica 

Categoria de análise Análise inicial Análise final 

I. envolvimento dos cursistas 
nos diálogos (escuta e fala) 
propostos: 

Os cursistas iniciaram a 
formação ávidos para falarem e 
serem escutados, contudo com 
receio de se exporem diante 
dos formadores e cursistas. 

Os cursistas tornaram-se mais 
confiantes e participativos / não 
tinham mais o receio inicial em 
se expor e de falar sobre suas 
práticas. 

 

II. reflexão sobre a própria 
prática: 

Os cursista iniciaram a 
formação com necessidade de 
autoafirmação da própria 
prática ao mesmo tempo em 
que se revelaram seguros das 
mesmas,  contudo, mostraram-
se também inseguros quanto a 
aprendizagem dos alunos. 

Os cursistas demonstraram 
estar refletindo mais sobre suas 
práticas, analisando-as, 
investigando-as e considerando 
quais são seus objetivos ao 
desenvolver as práticas de 
leitura.  

III. As proposições das práticas 
de leitura dentro da abordagem 
dialogada realizadas pelos 
cursistas nas atividades 
presenciais: 

A maioria dos cursistas iniciou 
a formação com nenhuma 
compreensão da abordagem 
linguística trabalhada, pois não 
há conheciam. 

Os cursistas finalizaram a 
formação abertos ao trabalho 
com a ―nova‖ proposta, 
entendendo ser possível mediar 
os processos de leitura de 
forma mais dialógica e com 
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produção de sentidos. 

IV. qualificação da proposta 
demonstrada por meio da 
sequência de atividades 
elaboradas e desenvolvidas 
pelos cursistas com suas 
respectivas turmas. 

Os cursistas já promoviam 
trabalho com leitura e formação 
humana aparentemente sem  
intencionalidade pedagógica, 
mas demonstraram  receio em 
propor atividades de leitura na 
perspectiva epilinguística, por 
medo de se exporem. 

Os cursistas demonstraram  
uma boa compreensão sobre 
leitura e formação humana, 
estão abertos à trabalharem  
atividades epilinguísticas, mas 
requerem mais conhecimentos 
para desenvolverem atividades 
nessa perspectiva. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 
 

Acreditamos que as teceduras apresentadas até aqui indicam o alcance de nosso 

objetivo e confirmam parcialmente a hipótese que motivou essa pesquisa, ou seja, a 

de que aparentemente há cristalizações teóricas no ensino da leitura que 

inviabilizam propostas de práticas leitoras mais dialógicas e interativas, prejudicando 

a formação humana do aluno dos anos iniciais do EF, pois nossas análises indicam-

nos que estamos em meio a uma transição de conceitos leitura na escola, ensino e 

aprendizagem. Constatamos muitas atividades tradicionais, mas percebemos 

também que, muitas vezes essas atividades têm sido mediadas de forma mais 

dialógica. Deste modo, compreendemos que as concepções docentes estão 

passando por momentos de (re)construção, ora produzindo práticas mais 

conservadoras e mecanicistas ora apontando para perspectivas mais dialógicas e 

enunciativas e, em alguns casos, observadas na prática educativa de uma mesma 

professora. Compreendemos que esse é um momento caracterizado por incertezas 

e conflitos práticos e conceituais, mas acreditamos também no papel da formação 

continuada, entendendo essa como um ambiente adequado para promoção de 

reflexões permanentes sobre questões relacionadas à atuação docente, abrindo 

caminhos que indiquem possibilidades de interlocução entre teoria e prática, sendo 

balizados pela pergunta que deveria nortear os processos educativos: que 

sociedade desejamos ter? 

 

Ao finalizar nossas reflexões, ensejamos termos contribuído com as tecituras 

bordadas até aqui sobre nosso objeto de pesquisa a fim de que os professores 

reflitam sobre práticas de linguagem como o fio condutor dos processos de ensino e 

aprendizagem, e percebam que a apropriação da linguagem de forma mais dialógica 

vai refletir na apreensão de conceitos que vão levar os sujeitos que passam por suas 

salas de aula a compreender o mundo e agir nele com mais consciência e 
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humanidade. Esperamos ainda que, ao finalizarmos nossa pesquisa, tenhamos 

motivado nossos docentes a continuarem esse diálogo, pois estarão com as mãos 

carregadas de fios para tecerem o mesmo e outros bordados. 
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APÊNDICE A – Formulário de cadastro de projeto de extensão 

 

 
 

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA CAEX 01-2018 – INSTITUCIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 
EXTENSÃO 

 

I. DADOS CADASTRAIS 

Identificação 

Título do Projeto: Diálogos sobre leitura e humanidades: possibilidades práticas 

Dados do 

Coordenador 

Nome: Antônio Carlos Gomes 

Data de nascimento: 04/09/1962 

CPF: 705.210.347-87 

Siape: 270615 

E-mail: antoniocarlos@ifes.edu.br 

Telefone: (27) 3331-2275 

Cargo: Coordenador de Curso 

Setor: Mestrado Profissional em Letras 

Campus: Vitória 

Dados da chefia imediata 
do Coordenador 

Nome: Marcia Regina Pereira Lima 

E-mail: marcialima@ifes.edu.br 

Telefone: 3331-2188 

Período de realização 

Início previsto:      20/09/2018 

Término previsto:      29 /11/2018 
Obs.: Período de vigência igual ou superior a 1 (um) mês ou igual ou inferior a 36 meses. 

 

 

Número do Processo 
(campo a ser preenchido pelo(a) 

Gestor(a) de Extensão do(a) 
Campus do proponente) 

 

 

mailto:antoniocarlos@ifes.edu.br
mailto:marcialima@ifes.edu.br


202 

II. CARACTERIZAÇÃO 

Informações gerais 

Abrangência 
Localização atendida 
(Municípios, Estados, 
Regiões): 

 

Cariacica, Viana e Santa Leopoldina 

Está relacionado com  curso 
regular do Ifes? 

(   ) Não. 

( X ) Sim, do(s) curso(s) e campus(i) abaixo: 

Curso(s) e campus(i): 
(para cada curso listado, 
identificar o campus) 

PPGEH (Mestrado em Humanidades) e 
Profletras (Mestrado em Letras) 

Campus Vitória 

 

Está vinculado a Programa de 
Extensão, ou outro Programa 

no âmbito do ensino, da 
pesquisa, da pós-graduação 

ou do desenvolvimento 
institucional? 

(   ) Não. 

(X) Sim, identificado abaixo: 

 Modalidade: (   ) Programa de extensão em rede 

(   ) Programa de extensão 

(   ) Programa de pesquisa 

(X) Programa de pós-graduação 

(   ) Outro: _______________________ 

Título:  

Número do Processo 
de Cadastramento: 

 

 

Fontes de recursos 
financeiros (estimativa): 

Ifes: R$ 

Agências oficiais de fomento: R$ 

Contrapartidas de parceiros: R$ 

Arrecadação própria: R$ 300,00 

Outros: R$ 

Total: R$ 300,00 

 

 Áreas de atuação/interesse 

Área temática de 
Extensão principal: 

(assinale apenas uma) 

(   ) Comunicação         (   )  Cultura 

(   ) Direitos Humanos e Justiça                    (X)  Educação 

(   ) Meio Ambiente          (   )  Saúde 

(   ) Tecnologia e Produção         (   )  Trabalho 

Área temática de 
Extensão secundária: 

(assinale apenas uma) 

(   ) Comunicação          (   ) Cultura 

(   ) Direitos Humanos e Justiça                    (X) Educação 

(   ) Meio Ambiente          (   ) Saúde 

(   ) Tecnologia e Produção         (   ) Trabalho 
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III. PÚBLICO ALVO E PARCERIAS 

Público-Alvo 

Descrição do  
público-alvo: 

Professores do Ensino Fundamental I (EFI) da Rede Estadual de Educação dos 
Municípios de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina que atuam com a disciplina 
de língua portuguesa por meio da ação de Aprofundamento em Leitura e 
Escrita (Ação ALE)

25
 na Superintendência Regional de Educação de Cariacica 

(SRE Cariacica). 

 

Requisitos para 
ingresso/acesso do 
público-alvo à ação: 

- Ser professor de Ensino Fundamental I da rede estadual na SRE Cariacica; 
- Atuar com a disciplina de língua portuguesa por meio da Ação ALE na SRE 
Cariacica; 
- Estar em efetivo exercício em 2018; 
- Fazer a inscrição no curso de formação; 

- Aceitar participar do processo de produção de dados de pesquisa de 

mestrado vinculado ao PPGEH – Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Humanidades 

Discriminação do público-alvo 
(número estimado de pessoas) 

A B C D E F Total 

Público interno do Ifes:        

Público de outras instituições educacionais: 20      20 

Público de outras instituições públicas:  

Público de empresas:  

Público de organizações não-governamentais:  

Público de grupos comunitários:  

Outro tipo de público:  

 

Número total estimado de pessoas do público-alvo da ação: 

 

20 

O público-alvo compreende grupos sociais em situação de vulnerabilidade? 
(     ) Sim 
( X ) Não 

Legenda: A) Docentes; B) Servidores Técnico-administrativos; C) Discentes de Curso Técnico; 
         D) Discentes de Graduação; E) Discentes de Pós-Graduação; F) Outros. 

 

Parcerias externas 

Nome da instituição Sigla Vai aportar 
recursos e/ou 
contrapartida? 

Descrição da participação 

SEDU/Superintendência Regional de 
Educação de Cariacica 

SRE 
Cariacic

a 

( X ) Sim   (   ) Não Cessão do espaço físico, 
equipamentos e materiais. 

                                            
25

A Ação ALE é uma ação que complementa a carga horária da disciplina de Língua Portuguesa (LP) 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede estadual de ensino. A citada disciplina tem a carga 
horária semanal de 8 aulas de 55 minutos. Para que o professor regente possa ter garantido seu 1/3 
de planejamento conforme preconiza a lei  federal nº11.738 de 16/07/2008, a forma como a rede 
estadual encontrou para garantir o planejamento dos anos iniciais foi trabalhar com a Ação ALE, 
dividindo a carga horária de LP da seguinte forma: 6 aulas para o professor titular da turma e 2 aulas 
para o professor da Ação ALE, sendo que este deverá trabalhar na perspectiva da intensificação da 
apropriação da escrita e da leitura. 
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IV. DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Resumo 

O projeto de formação ―Diálogos sobre leitura e humanidades: possibilidades práticas‖  propõe 
estabelecer um diálogo com o público alvo, por meio de encontros presenciais e momentos a distância, 
sobre conhecimentos relevantes para o trabalho com práticas de leitura na perspectiva humanizadora, 
entendendo essa para além do ensino da leitura como estratégia de desenvolvimento de atividades 
sobre língua e linguagem, mas a leitura enquanto elemento de formação humana dos sujeitos. 
Considerando que a proposta do PPGEH é de realizar pesquisas não para, mas com os sujeitos e 
desenvolver  ações que reverberem no desenvolvimento de práticas pedagógicas que respondam os 
anseios e as necessidades concretas dos profissionais, os pesquisadores propõem realizar um 
processo formativo para buscar  dados e compreender, junto aos sujeitos da pesquisa, a permanência 
no contexto escolar de práticas pedagógicas de leitura  antidialógicas e fragmentadas, que pouco 
contribuem para a formação humana acadêmica de nossos estudantes. 

Tendo em vista o compromisso, tanto do PPGEH-IFES, quanto da Superintendência Regional de 
Educação de Cariacica-ES, de trabalhar por uma educação de qualidade, cabe mobilizarmo-nos 
enquanto instituição de pesquisa e ensino na união de esforços para alcançarmos uma educação de 
qualidade. Desta forma, esperamos com este evento iniciar um processo de diálogo entre as 
instituições parceiras em busca do objetivo comum, qual seja, a transformação social por meio da 
apropriação de conhecimentos. 

Trata-se de um evento local que terá como público-alvo no mínimo 10 e no máximo 20 
professores da Rede Estadual de Educação dos municípios jurisdicionados à SRE Cariacica. A 
intenção é investigar as práticas de ensino de leitura a fim de evidenciar quais são as grandes 
demandas na linha da formação de professores para o desenvolvimento de práticas de leitura 
dialógicas e situadas na perspectiva do ensino de humanidades. 

 

Palavras-chave 

Leitura; Formação Humana; Epilinguismo 

 

Objetivos geral e específicos 

GERAL: 

Investigar propostas de práticas didáticas de leitura para o desenvolvimento conjunto de 

práticas educativas que considerem a leitura como fonte de ensino de humanidades. 

ESPECÍFICOS: 

1. Identificar os desafios dos professores de anos iniciais em relação ao trabalho com a leitura a partir 

de um levantamento da realidade educacional vivenciada pelos professores: potencialidades; desafios; 

situações limite; contradições; 

2. Articular conhecimentos teóricos com os desafios da prática docente em relação ao ensino da leitura, 

possibilitando debates com o público alvo para que este se perceba como sujeitos produtores de 

conhecimento e mediadores da formação humana dos discentes que passam pelos processos 

educativos desenvolvidos por eles; 

3.Fomentar, por meio de oficinas de linguagem, propostas de ensino da leitura que favoreçam a 

dialogicidade produção de sentidos e a formação humana dos sujeitos. 
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Justificativa 

Essa proposta de formação será desenvolvida com professores que atuam com a disciplina de Língua 
Portuguesa (LP) nos anos iniciais do Ensino Fundamental nas escolas estaduais jurisdicionadas à 
Superintendência Regional da Educação de Cariacica. 
A escolha do tema emerge da angústia de muitos professores de LP nos anos iniciais que relatam não 
saber trabalhar com práticas de leitura para além da concepção mecanicista de trabalho com a língua 
materna. Sabemos que a formação inicial do professor de anos inicias, na maioria dos casos, não 
contempla uma formação adequada para ensinar aspectos específicos da disciplina de LP, levando-o a 
reproduzir o modelo de ensino ao qual foi submetido em sua graduação, ou ainda, o modelo de ensino 
que recebeu em seu tempo de escola, perpetuando cristalizações teóricas sobre o ensino da leitura. 
 
Contudo, sabemos também que as condições materiais das escolas nem sempre são favoráveis a 
proposições de práticas educativas ativas e progressistas, assim, entendemos que as condições 
objetivas de produção de práticas leitoras poderão ser limitadores de práticas didáticas com mais 
significado e sentido para o ensino da LP. 
 
Nesse contexto, propomos a formação como um espaço para o diálogo entre pesquisados e 
pesquisadores, a fim de que possamos compreender as práticas educativas desses sujeitos, com suas 
(im)possibilidades e fazer, por meio de uma relação dialógica, proposições práticas para o ensino da 
leitura a partir de um contexto rico de significados e sentidos, considerando a realidade e a necessidade 
de evidenciar os aspectos humanos intrínsecos na prática pedagógica. 
 
Esta proposta de formação não intenciona dar conta de todas as fragilidades do processo educativo no 
ensino da leitura nos anos iniciais do EF, menos ainda em culpabilizar professores pelas práticas 
arraigadas no ensino da LP, mas intenciona apontar, de forma colaborativa, caminhos possíveis para 
práticas de leituras mais dialógicas, humanas e ricas em sentidos. 
 
Este projeto, além de problematizar a realidade que se apresenta como cristalizada e deficiente quanto 
ao ensino da língua e leitura nos anos iniciais do EF, pretende ainda colocar em interação docentes do 
Instituto com professores da educação básica, em especial os que atuam em escolas públicas 
estaduais. Isto é importante, pois de certo modo, as discussões promovidas em oficinas e debates 
podem contribuir para a transformação do trabalho pedagógico do professor, refletindo dessa maneira 
na formação de estudantes mais críticos, mais conscientes em sua atuação em seu contexto social. 
Levando ainda à aproximar o IFES da realidade educacional que o circunda, reverberando em  
formações contextualizadas em seus cursos  de seus graduação e pós-graduação. 
 
Este fato evidencia também o caráter interdisciplinar e interprofissional proposto pelo curso de 
formação, uma vez que diversos profissionais, detentores de diversos conhecimentos, participarão do 
processo formativo, compartilhando experiências que ampliarão as discussões em torno do ensino da 
leitura e da prática em sala de aula. 
 
O desenvolvimento do presente projeto nos permitirá ainda relacionar ensino e pesquisa, pois 
entendemos que essa relação se dará na medida em que estudantes e profissionais, internos e 
externos ao IFES, compartilham suas pesquisas e experiências tanto em relação ao papel do professor 
enquanto sujeito integral,  quanto com relação ao ensino da leitura, discutindo dessa forma estratégias 
para melhorarias no processo de ensino na educação básica. 
 
Sabemos que formação de professores fica ainda mais fortalecida quando se incentiva a busca pelo 
conhecimento a partir de pesquisas que eles próprios podem desenvolver, bem como o fortalecimento 
de sua prática educativa a partir de suas próprias experiências a fim de que elas sejam ampliadas e/ou 
ressignificadas. Nesse sentido a formação pode também servir como fonte de iniciativa, liberdade e 
compromisso tanto para quem ensina, quanto para quem aprende, reverberando também no contexto 
da sala de aula. Além disso, a mestranda do PPGEH envolvida ampliará seus estudos e produzirá 
dados para sua pesquisa ao vincular a sua proposta de investigação à realidade objetiva dos contextos 
reais de produção da leitura, protagonizando assim processos formativos com o público alvo. 
 

Acreditamos que quanto mais nos unirmos a fim de ampliar o grupo de profissionais que pensam sobre 
sua atividade no contexto da sala de aula, como aquela carregada de intencionalidade tanto 
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pedagógica quanto política, mais esses profissionais se reconhecerão como sujeitos constituídos 
histórico, cultural e socialmente, e por isso mesmo, produtores de conhecimento, aumentando as 
possibilidades de provocar modificações em nosso contexto social. 

 

Resultados esperados e/ou metas a serem atingidas 

Espera-se, com a realização do curso de formação ―Diálogos sobre leitura e humanidades‖, estimular 
professores da rede estadual de Cariacica a ―buscar um discernimento, uma visão dos fatos, 
fenômenos educacionais vivenciados‖ em seus contextos, reconhecendo-se como sujeitos produtores 
de conhecimento e agentes de transformação social ao refletir sobre os fatores condicionantes de suas 
práticas pedagógicas, reconhecendo-se ainda como sujeito protagonista de sua própria formação, 
reverberando em sua ensinagem e na formação de leitores críticos e humanos. Além disso, os 
resultados dessa formação comporão os dados da dissertação de mestrado da pesquisa ―O ensino da 
leitura na perspectiva de humanidades: constituindo sujeitos por meio das operações de linguagem‖, 
que será materializado em formato de livro digital. 

 

Outros produtos acadêmicos 

Gera publicações ou outros produtos 
acadêmicos?                                                                                         

 ( X) Sim, descritos abaixo. 

 (    ) Não 

Dissertação de mestrado e produto educacional. 

 

Instalações, equipamentos e materiais necessários para execução 

Serão utilizados Projetor, Notebook, Papel A4 e Copiadora. As instalações, equipamentos e materiais 
que serão utilizados durante a formação serão disponibilizados pela Superintendência Regional de 
Educação de Cariacica, com a intenção de facilitar o acesso a todos os participantes. 

 

Metodologia de avaliação 

Da execução da ação pelo público 
participante 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como o 

participante avaliará o projeto?) 

A formação acontecerá em 3 encontros presenciais e 
momentos não presenciais. Desta forma, a cada encontro 
presencial solicitaremos a avaliação das atividades propostas, 
por meio de instrumento próprio (ANEXO II) a fim de 
reorientar as ações consideradas insatisfatórias pelo público 
alvo no próximo encontro e nas próximas formações. 

Os participantes avaliarão ainda o evento por meio da 
avaliação do material educativo (ANEXO III). 

 

Da execução da ação pela equipe de 
execução 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como a equipe 

de execução avaliará o projeto?) 

O evento será avaliado pela equipe de execução a partir da 
devolutiva dos cursistas das atividades propostas tanto nos 
encontros presenciais quanto nos momentos à distância, 
durante o processo formativo. Ao final, os cursistas produzirão 
uma narrativa evidenciando os impactos (se houver) da 
formação em sua prática de sala de aula. 

Dos estudantes do Ifes que 
protagonizaram atividades sob 

orientação 

(Detalhar os instrumentos de avaliação e 
suas formas de aplicação. Como será 

A estudante/orientanda de mestrado será avaliada pela 
participação e resultado do projeto, já que a extensão compõe  
o produto final da pesquisa. 
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avaliado o desempenho do estudante que 
participa da execução de atividades no 

projeto?) 

 

Divulgação 

Meios de 
Divulgação: 

(    ) Cartaz             (    ) Folder            (    ) Mala Direta        (    ) Internet 

(    ) Imprensa        (    ) Outdoor         (  X ) Outro 

Contato: 

(endereço de e-mail, 
endereço postal, 

endereço de página 
na internet, 

identificação em 
mídias sociais, etc) 

- Divulgação: e-mails institucionais das escolas e via Whatsapp 
- E-mail de contato: apnsilva@sedu.es.gov.br e anapnovaes@hotmail.com 
- Endereço para inscrição no curso: https://www.sympla.com.br/dialogos-sobre-
leitura-e-humanidades__348338 
 

 

Critérios para emissão de certificados aos participantes 

Devem ser coerentes com os critérios de avaliação da execução da ação. Especificar a(s) condição(ões) para que 
o participante seja certificado, por exemplo: frequência, conceito, avaliação qualitativa, etc. Informar se a 
certificação será emitida somente pelo Ifes ou em conjunto com instituição parceira. 

Os participantes receberão ao final do curso o certificado desde que tenham cumprido com, no mínimo, 
75% de carga horária dos 3 encontros presenciais e 75% das atividades do AVA, além de ter que 
realizar as atividades propostas nos encontros presenciais. 

 

 

Observações 

 

 

Equipe de Execução – Membros 

Caso seja necessário, inserir mais linhas na tabela. 

Nome Vínculo 

Instituição 

(se for do Ifes, 
especificar o Campus) 

Função 

Prof. Dr. Antônio Carlos 
Gomes 

(X) Docente 

(   ) Servidor TA 

(   ) Estudante 

(   ) Externo 

Campus Vitória Coordenador 
(obrigatório) 

 

Ana Paula Novaes da Silva (   ) Docente 

(   ) Servidor TA 

( X) Estudante 

(   ) Externo 

Campus Vitória 

Mestranda/pesquisadora 

Márcia Regina Martins (   ) Docente 

(   ) Servidor TA 

(   ) Estudante 

(X ) Externo 

SRE Cariacica Apoio 

 

 

 

 

 

 

mailto:apnsilva@sedu.es.gov.br
mailto:anapnovaes@hotmail.com
https://www.sympla.com.br/dialogos-sobre-leitura-e-humanidades__348338
https://www.sympla.com.br/dialogos-sobre-leitura-e-humanidades__348338
https://www.sympla.com.br/dialogos-sobre-leitura-e-humanidades__348338
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Detalhamento das Atividades 

Identificação das 
atividades 

(título) 

Descrição das atividades 

Responsável(is) 
pela execução 

(nome(s)) 

Atividade 
protagonizada por 

estudante, sob 
orientação? 

 

Tópico 1: Leitura e 
Formação Humana 
 

- Palestra: A identidade 
docente e formação humana  
- Roda de conversa: Que 
sujeito queremos formar? 
- Exposição dialogada: As 
metodologias de leituras e 
suas implicações na 
formação dos sujeitos.  

 

Momento não presencial: 
 

- Identificação do docente 
leitor por meio de respostas 
ao questionário; 
- Leitura de textos técnicos e 
produção de texto reflexivo.  
- Seleção de atividades de 
leitura para o próximo 
encontro.  

 

Antonio Carlos 
Gomes e Ana 

Paula Novaes da 
Silva 

 

 

(X) Sim (   ) Não 

 

Tópico 2: Leitura e 
Epilinguísmo 
 

 
- Apresentação dos 
cursistas das propostas de 
atividades de leitura 
desenvolvidas por eles em 
sala de aula. 
- Palestra: ―O que é 
epilinguismo‖?  
- Oficinas de Linguagem 
 

Momento não presencial 
 

- Planejamento e 
desenvolvimento de 
atividades de leitura com 
foco na epilinguagem. 
 
- Elaboração da 
apresentação do relato de 
experiências relativo à 
proposta acima. 

 
Antonio Carlos 
Gomes e Ana 
Paula Novaes da 
Silva 

 

( X ) Sim (   ) Não 

Tópico 3: O professor como 
protagonista de sua 
formação 

 

 

- Apresentação das 
atividades elaboradas e 
aplicada nas salas de aula, 
por meio de relato de 
experiência; 
- Seleção das atividades 
desenvolvidas pelos 
professores que deverão 
compor o material educativo.  

 
Cursistas, Ana 
Paula Novaes da 
Silva e Prof. 
Antonio Carlos 
Gomes 

 

( X ) Sim (   ) Não 
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- Validação do Material 
Educativo. 

 

Momento não presencial: 

- Produção de narrativa 
sobre seu percurso pessoal, 
profissional e formativo com 
relação à leitura, 
considerando até o atual 
processo formativo. 
 

 

Cronograma 

Identificação das atividades ou ações 
de extensão vinculadas (*) 

( X) Semanas   (    ) Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tópico 1   X          

Tópico 2    X         

Tópico 3   X          

             

             

 

V. ANEXOS 
Descrever abaixo quais são os anexos deste formulário de cadastro. Caso seja necessário, insira 
mais linhas na tabela abaixo. 

Número do Anexo Descrição do Anexo 

I Programação do Projeto 

II Instrumento de Avaliação dos Encontros Presenciais 

II Instrumento de Validação do Material Educativo 
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                                                                       ANEXO I 

 

PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

 

Dia 20/09/2018 
Tópico 1: Leitura e Formação Humana 
 

8:00 às 8:30h – Abertura – Apresentação dos objetivos 
do curso de formação e formalização da participação dos 
cursistas. 
8:30 às 9:00h – Ambientação no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) 
9:00 às 9:30h - Palestra: A identidade docente e 
formação humana (Ana Paula Novaes da Silva) 
9:30 às 9:50h - Intervalo 
10:00 às 10:45h Laboratório de Leitura: Um apólogo 
10:45 às 11:15h – Roda de conversa: Que sujeito 
queremos formar? 
11:15 às 11:50h - As metodologias de leituras e suas 
implicações na formação dos sujeitos. (Ana Paula 
Novaes da Silva) 
11:50h – Encaminhamentos do momento não presencial 
e encerramento do primeiro tópico. 

 

Momento não presencial e atividades no AVA do 
Tópico 1 - CH 15 h 

 

1. Identificação do docente leitor por meio de 
respostas ao questionário veiculado no AVA (CH: 
2h); 
2. Laboratório de Leitura: Ler individualmente o 
conto de Machado de Assis e interagir no fórum. 
(CH: 5h) 
3. Leitura de textos técnicos e produção de texto 
reflexivo respondendo a seguinte questão: Ao 
analisar minhas práticas de leitura que tipo de sujeito 
estou formando? Dê exemplos de práticas de leitura 
que corroborem com sua resposta. (CH: 5h) 
4. Seleção de atividades de leitura para 
apresentação no próximo encontro presencial. (CH: 
3h) 

 
Dia 11/10/2018 

Tópico 2: Leitura e Epilinguismo 

8:00 às 8:45h – Acolhida/ Apresentação dos cursistas 
das propostas de atividades de leitura desenvolvidas por 
eles em sala de aula. 
8:45 às 9:15h – Palestra: ―O que é epilinguismo‖? (Prof. 
Dr. Antonio Carlo Gomes) 
9:15 às 9:30h-Intervalo 
9:30 às 11:50h – Oficinas de Linguagem‖? (Prof. Dr. 
Antonio Carlo Gomes) 
Ressignificando suas atividades de leitura e propondo 
práticas epilinguísticas. 
11:50h – Encaminhamentos do momento não presencial 
e encerramento segundo tópico. 

 

Momento não presencial e atividades no AVA do 
Tópico 2 - CH 20 h 

 

1. Planejamento e 
desenvolvimento de atividades de leitura 
com foco na abordagem estudada em uma 
das turmas em que leciona (CH: 15h). 

 

2. Elaboração da apresentação do 
relato de experiências relativo ao uso da 
proposta de trabalho com a leitura na 
perspectiva epilinguística em ppt. (CH: 5h) 

 

08/11/2018 
Tópico 3: O professor como protagonista de sua 
formação 
8:00 às 10:00h – Acolhida/ Apresentação das atividades 
elaboradas e aplicada nas salas de aula, por meio de 
relato de experiência; (Cursistas) 
10:00 às 10:30h – Intervalo 
10:30 às 11:30h – Seleção das atividades desenvolvidas 
pelos professores que deverão compor o material 
educativo. (Cursistas) 
11:30 às 11:50h - Validação do Material Educativo 
11:50h – Encaminhamentos do momento não presencial 
e encerramento dos encontros presenciais. 

 

Momento não presencial e atividades no AVA do 
Tópico3 - CH13 h 

 

 

1. Produção de narrativa sobre seu percurso 
pessoal, profissional e formativo com relação à 
leitura, considerando até o atual processo formativo. 
Evidencie os aspectos positivos e negativos do 
trabalho com a abordagem apresentada e como foi 
sua experiência com o Laboratório de Leitura, e 
encaminhe para os pesquisadores (CH: 13). 
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                                                                       ANEXO II 
 
CURSO DIÁLOGOS SOBRE LEITURA E HUMANIDADES: POSSIBILIDADES PRÁTICAS 

AVALIAÇÃO ENCONTRO PRESENCIAL 1ºTÓPICO – 20/09/2018 
 

FOMADOR:_______________________________________________________________ 
CURSISTA (OPCIONAL):____________________________________________________ 
 
QUANTO AOS QUESITOS AVALIADOS MARQUE: 
 
03 - SATISFATÓRIO 
02 - PARCIALMENTE SATISFATÓRIO 
01 – INSATISFATÓRIO 

I-SOBRE A EXPOSIÇÃO 03 02 01 

Conhecimento apresentado no tema abordado    

Clareza e objetividade da apresentação    

Relevância e contribuição do tema para sua prática profissional    

 

II- SOBRE A ORGANIZAÇÃO 03 02 01 

Pontualidade    

Espaço físico    

Tempo destinado para apresentação do tema    

Recursos utilizados    

 

III- COMO VOCÊ SE AVALIA QUANTO 03 02 01 

Pontualidade    

Aproveitamento dos conhecimentos mediados    

Participação na formação    

Aplicação da teoria à sua prática    

 
 
 
Indique no espaço abaixo pontos que precisam ser melhorados: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
Superintendência Regional de Educação de Cariacica 
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ANEXO III 
INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DO MATERIAL 

Validação do material 

“DIÁLOGOS SOBRE LEITURA E HUMANIDADES: POSSIBILIDADES PRÁTICAS” 

Data:08/11/2018 

OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

Legenda: S – Sim/   P –  Parcialmente/    N – Não S P N 

O material apresenta objetivos coerentes com o ensino de linguagem    

Os objetivos propostos no material são exequíveis    

A apresentação dos conteúdos facilita a apropriação dos conhecimentos    

Os capítulos apresentam sequência coerente    

Há equilíbrio na apresentação dos textos verbais e não verbais    

O material educativo serve como ferramenta ao trabalho cotidiano do 
professor 

   

CONTEÚDO DO MATERIAL 

Legenda: S – Sim/   P –  Parcialmente/    N – Não S P N 

Os conteúdos apresentados possuem boa fonte de informação    

O material apresenta o referencial teórico utilizado nos textos    

Apresenta a divisão dos capítulos de maneira adequada    

Os conteúdos dos capítulos promovem diálogo com os temas 
abordados 

   

Os capítulos apresentam informações claras e linguagem acessível    

O tema abordado permite que o professor faça adaptações para 
qualquer ano/ turma 

   

As propostas de atividades auxiliam na prática pedagógica do professor    

O material propícia a construção de novos conhecimentos    

O material deixa claro sua intencionalidade política    

O material possui relevância social    

PROPOSTA PEDAGÓGICA DO MATERIAL 

Legenda: S – Sim /   P –  Parcialmente /    N – Não S P N 

Os questionamentos apresentados possuem respostas possíveis    

As atividades propostas promovem uma reflexão critica do ensino da 
leitura 

   

As propostas de atividades permitem que o professor faça adequações 
a qualquer público 

   

As propostas de atividades são atrativas e estimulam a criatividade    

As propostas de atividades contribuem com um ensino contra-
hegemônico 

   

As propostas de atividades estimulam a apropriação dos conhecimentos 
linguísticos. 

   

O material possibilita uma experiência de aprendizagem mediada    

O material permite conhecer os conceitos que articulam em torno do 
tema central – epilinguagem 

   

O material entrelaça teoria e prática    

OBSERVAÇÕES GERAIS E/OU SUGESTÕES  

 
Algumas questões norteadoras: O que chamou sua atenção nos encontros? O que foi menos 
atrativo? Que mudanças você sugere? Por quê? 
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APÊNDICE B - Questionários 
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