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Apresentação
 É com imensa satisfação que o Grupo de Estudos e Pesquisas 
Prolinguagem, do Centro de Ciências Humanas e da Educação, da Universidade 
do Estado de Santa Catarina, apresenta os Anais da 4ª Jornada de Linguagem da 
FAED/Udesc. O evento se realizou nas dependências do CentroSul, nos dias 21, 
22 e 23 de maio de 2014 e contou com a participação de professores e estudantes de 
graduação,	pós-graduação,	professores	da	Educação	Básica	e	demais	profissionais	
e pesquisadores na área de Educação, oriundos de treze estados brasileiros: Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, 
Mato Grosso do Sul, Bahia, Goiás, Acre, Ceará e do Distrito Federal; e de quarenta 
e seis municípios do estado de Santa Catarina.
  A partir da convicção em torno da linguagem como lócus de produção 
de discursos e constituição de sujeitos, o Grupo Prolinguagem vem apostando 
na dialogicidade, no encontro, na mediação e na construção conjunta e polifônica 
de textos e de discursos para o avanço das pesquisas e das práticas escolares. 
Considera-se que seja preciso fortalecer as ações pedagógicas no interior das salas 
de aula (e fora delas também) – para que a escola compreenda que não se trata mais 
de aprender uma língua para dela se apropriar. Trata-se de usá-la e, em seu uso, 
apreendê-la com vigor, autonomia, arte e rebeldia. 
 Nesse sentido, as Jornadas de Linguagem, evento que integra ações de 
ensino, pesquisa e extensão, têm se consolidado como importante espaço de 
formação e atualização de professores, pela possibilidade de ampliação e revisão 
de pressupostos teóricos e metodológicos quanto aos aspectos linguísticos, 
pedagógicos, interacionais e socioculturais envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem da leitura, da escrita e da oralidade.
 Nesta edição de 2014, reunimos seis artigos de professores pesquisadores 
e convidados, três entrevistas concedidas pelos conferencistas aos acadêmicos 
ou egressos do Curso de Pedagogia e da Pós-Graduação da UDESC, bem como 
cinquenta e três resumos dos trabalhos apresentados durante o evento.
 Aproveitamos para reiterar nossos agradecimentos à Capes, à Fapesc e 
às instituições parceiras pela oportunidade de contribuir para a formação inicial e 
continuada dos professores no país. 
 A expectativa é de continuar e ampliar o diálogo. Boa leitura!

 Florianópolis, primavera de 2014.
Geysa Spitz Alcoforado de Abreu 

Jilvania Lima dos Santos Bazzo
As organizadoras 
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PRIMEIRA PARTE: 
Artigos

 “São, pois, os livros, eles mesmos, que formam seus leitores, espécie 
de objeto mágico que enfeitiça para sempre seu consumidor. Essas imagens, 
se, de um lado, reforçam a importância de a família associar-se à formação 
dos leitores crianças e de serem fortalecidas as bibliotecas públicas, escolares 
e privadas, por outro, neutralizam a função do professor. É como se esse 
indivíduo se tornasse descartável, razão por que talvez não seja preciso 
investir nele, nem valorizá-lo, acreditando em suas potencialidades.
Ao converter o livro em seu próprio mediador, a literatura pode prestar um 
serviço à sociedade. Mas é discutível a ideia de que presta um serviço a si mesma”...

Regina Zilberman
4ª Jornada de Linguagem da FAED, 2014

 “Preciso sentir o sabor. Musicalmente, preciso estar aberta, sem 
travas, experimentar ouvir e diferenciar os sons, os instrumentos, as frases, 
as dinâmicas, as brincadeiras de roda, de mãos, para depois compartilhar 
com	o	 outro.	Enfim,	 não	 temos	 uma	 fórmula	mágica,	 um	 livro,	 um	CD	
ou um curso que podemos adotar. Temos sim, que permanecer envolvidos, 
curiosos a buscar diferenças  possibilidades e vivências. O convite é 
fundamental, é a porta de entrada para que nossos planejamentos comecem 
a ressoar no espaço escolar.”

Gislene Natera Azor
4ª Jornada de Linguagem da FAED, 2014

 “É sabido que as práticas pedagógicas na educação infantil já 
possibilitam às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 
com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros 
textuais orais e escritos de modo a promoverem o acesso à cultura escrita. 
O que se coloca no Pnaic é um período limite máximo, até, não somente, 
para que ocorra a alfabetização, o que não impede que as crianças possam e 
devam se alfabetizar já no primeiro ano do Ensino Fundamental.”
      
 Nilcéa Lemos Perlandré

4ª Jornada de Linguagem da FAED, 2014
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1
Leituras, leitores, professores  e

escritores
Regina Zilberman

1.  Leitura de livros: uma questão de preferência

 João Pedro Moniz pergunta na abertura de sua página on line: “Como eu 
faço pra gostar de ler?” Ele mesmo responde a questão: 

A	 maioria	 dos	 adolescentes	 que	 eu	 conheço	 afirma	 não	 gostar	 de	
leitura. Eu mesmo, que sou escritor, quando era adolescente também 
não	 curtia	 muito	 ficar	 parado	 lendo.	 O	 mundo	 lá	 fora	 não	 para	 e,	
normalmente,	 nessas	 horas	 dá	 tristeza	 ficar	 em	 casa	 lendo,	 catando	
milho em uma página, pastando numa folha cheia de letrinhas… Fora a 
dor de cabeça de tédio que impede de fazer qualquer coisa que não seja 
conversar no MSN ou ouvir música enquanto as meninas pensam na 
vida e rabiscam o caderno cheio de coraçãozinhos (ai, ai, a paixão!).1

  
 João Pedro Roriz (1982) é escritor e jornalista, com passagens no teatro 
e na televisão.2  Seu depoimento parece autêntico, quando confessa que, na 
adolescência, os livros não o atraíam, preferindo ouvir música, conversar no MSN 
ou assistir televisão a ler “uma folha cheia de letrinhas”.
 Depoimento tão autêntico quanto o de João Pedro Roriz provém de 
personalidade mais conhecida do meio artístico: o ator Caio Castro, que se viu 
numa saia justa depois de divulgada a matéria a seguir: “Caio Castro: ‘Não que eu 
não goste de ler, eu não gosto muito’. 
 A matéria é extensa, comentando primeiramente a reação do escritor: 
“a imprensa “marrom” quis polemizar a sua opinião com o intuito de ganhar 
audiência.” Mais adiante, “em conversa no programa “Altas Horas”, exibido na 
noite	deste	sábado	(26),	o	ator	tentou	se	justificar”:

1   http://joaopedrororiz.com.br/site/como-eu-faco-para-ter-vontade-de-ler/, Acesso em 27 de 
abril de 2014.
2   Cf. http://joaopedrororiz.com.br/site/.  Acesso em 30 de abril de 2014.
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“Não falei que não gosto e não vou ao teatro, ou que não gosto de ler e não 
leio nada. Muito pelo contrário, eu leio bastante até. Volto a dizer que não 
é o meu passatempo preferido. Não é que eu não goste, eu só não gosto 
muito”.3 

 Jovem, Caio Castro tanto pode ser aproximado à geração de João Pedro 
Roriz, quanto a dos adolescentes do século XXI, que, conforme matéria da Veja 
Jovem on line, de 2001, “deixam os livros em segundo plano”, sendo seu tempo 
“ocupado pela televisão e pela internet”.4  Comenta Vivian Whiteman, que redige 
o artigo:
 

Não	 existe	 estudo	 científico	 que	 comprove,	 mas	 há	 uma	 percepção	
disseminada sobre a geração atual: ela não gosta de ler. A constatação parte 
dos professores. Eles se queixam de que só com muito esforço conseguem 
obrigar seus alunos a ler os clássicos da literatura. Um dos argumentos mais 
utilizados é recorrer à ameaça do vestibular. Os pais endossam a percepção 
de	repulsa	dos	jovens	pelos	livros.	Reclamam	frequentemente	que	os	filhos	
padecem de falta de concentração e, por isso, não são capazes de ler as obras 
básicas para entender a matéria. Por que isso acontece? O que faz com que 
uma geração leia e outra fuja dos livros? Há diversas explicações, mas todas 
acabam convergindo para um mesmo ponto. Quando as pessoas recebem a 
informação mastigada – na televisão, nos gibis, na internet –, acabam tendo 
preguiça	de	ler,	um	ato	que	exige	esforço	e	reflexão.
Os canais pelos quais o jovem se informa nos dias de hoje são 
múltiplos. O livro é apenas um deles. E é o mais trabalhoso. 

 As	 crianças	 constituiriam	 um	 público	 mais	 confiável?	 A	 animação	
canadense disponibilizada pelo You Tube, “A menina que odiava livros”,5  ajuda a 
responder a essa pergunta. 
	 Nessa	produção,	não	há	o	conflito	com	outros	suportes,	mas	com	os	pais,	
consumidores vorazes de livros, fazendo com que a garota rejeite o universo cultural 
familiar. É um animal de estimação que, na história narrada, provoca a derrubada 
da pilha de volumes não lidos, provocando a libertação das personagens, que se 
encontravam encerradas nos exemplares recusados pela protagonista. Depois, são 
as	personagens,	duplamente	fictícias,	que,	desamparadas,	motivam	a	iniciativa	da	
protagonista que, para se livrar delas, debruça-se sobre cada uma das obras.
 

3   http://www.portalodia.com/entretenimento/entretenimento/caio-castro-nao-que-eu-nao-gos-
te-de-ler,-eu-nao-gosto-muito-201876.html.  Acesso em 27 de abril de 2014
4    http://veja.abril.com.br/especiais/jovens/p_052.html. Acesso em 27 de abril de 2014.
5   http://www.youtube.com/watch?v=geQl2cZxR7Q. Acesso em 27 de abril de 2014
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 As causas da rejeição mudam, mas o ato de recusa permanece, ainda que 
alterado	ao	final,	por	razões	propostas	pela	narrativa.	
 Contudo, em nenhum desses casos, estamos diante do livro como suporte: 
ele é mencionado nos depoimentos, valorizado ou não, repelido ou não. Porém, 
estamos diante de sites na internet, animações veiculadas pelo You Tube, postagens 
em blogues ou nas redes sociais.
 Prestigia-se, pois, a leitura de livros, mas, nos casos apontados, exemplares 
de uma tendência mais generalizada, essa valorização não acontece por meio dos 
livros. Por sua vez, por mais contraditório que pareça, o acesso aos livros, por 
parte do público – sobretudo escolar – brasileiro, não se dá prioritariamente por 
intermédio da midia eletrônica, segundo constatou a pesquisa Retratos da leitura no 
Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro e publicada em 2012. 6 Conclusão similar 
alcançou a pesquisa de André Carlos Moraes, Entre livros e e-books: a apropriação 
de textos eletrônicos por estudantes ingressados na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul em 2011.7 

 2. Os mediadores
 Os suportes não são propriamente os mediadores da leitura, papel esse 
ocupado pelos usuários que recorrem a eles – os suportes – para alcançar seus 
objetivos. De preferência, esses mediadores são adultos, repartindo-se, pelo menos, 
em dois grupos: pedagogos e criadores, vale dizer, professores e artistas.
 Os professores, ou agentes da educação, parecem constituir o elo fraco 
da corrente da valorização da leitura e, por extensão, do livro. Não são poucos os 
diagnósticos que apontam para o fato de que “o professor não gosta de ler”. Esse é, 
aliás, o título de reportagem assinada por Aloisio Milani, publicada em 2011.8

 O título da matéria é um pouco mais extenso, aparecendo sob a forma de 
uma pergunta: “Por que professor não gosta de ler?”, a que se segue a retranca: 
“Ensino	brasileiro	ainda	reproduz	uma	pedagogia	ineficaz	na	valorização	da	leitura”.	
As respostas àquela questão são variadas e imprecisas – “as explicações vão desde
a formação educacional até o preço dos livros, passando pela indefectível falta de 
tempo”, redige o articulista –, mas o ponto de partida é exposto como fato 

6   Cf. Retratos da leitura no Brasil. In: http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/
anexos/2834_10.pdf. Acesso em 23 de abril de 2012.
7   MORAES, André Carlos. Entre livros e e-books: a apropriação de textos eletrônicos por 
estudantes ingressados na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2011. Porto Alegre: 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação, 2012.
8   http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/77/artigo232741-1.asp. Acesso em 27 de abril de 2014.
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indiscutível: “Institutos de pesquisa, entidades de classe e editoras até hoje não 
conseguiram aferir, mas, nos bastidores, todos sabem: professor não gosta de ler.”

O jornalista discrimina as causas na sequência de seu artigo:
1. baixo poder aquisitivo: “no primeiro semestre deste ano, a CNTE 
[Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação] divulgou um 
estudo feito em dez estados brasileiros que mostra que a maioria dos 
professores está na rede pública, tem uma experiência entre 12 e 18 anos 
de trabalho e ganha entre R$ 500 e R$ 1 mil”;
2. falta de frequência a bibliotecas: “segundo pesquisa publicada no livro 
Letramento no Brasil, realizada em 2001, com 2 mil pessoas de 15 a 64 
anos, 69% dos brasileiros dizem que nunca vão a bibliotecas.”
3.“os próprios professores também não cultivam o hábito de ler por 
prazer”; nem dispõem de muito tempo para leitura, conforme uma das 
professoras entrevistadas pelo repórter: “Nem sempre sobra tempo para 
ler e se atualizar’;
4. os professores não têm boas lembranças de seus tempos de leitor à época 
da frequência à escola: “os mestres que, hoje, apregoam a importância do 
hábito de ler, quando alunos, não guardaram boas lembranças dos livros 
e também sofreram com a leitura imposta, tratada como obrigação e 
treinamento”;
5. os professores “tem pouca familiaridade de utilizar textos mais literários 
e acadêmicos”, conforme um dos especialistas entrevistados pelo jornalista;

 
 Por consequência, o professor age de modo equivocado em sala de aula: 
“repete para o aluno a mesma visão de ensino que teve em sua formação”, adotando 
procedimentos	como	a	produção	de	“ineficazes	resumos	de	obras	clássicas”	e	não	
estimulando a sensibilização para o “prazer da leitura”. O que fazer, considerando 
circunstâncias tão negativas?

a) valorizar a leitura e o livro? É aparentemente a posição de um dos 
especialistas entrevistados, segundo o qual “há uma desvalorização do 
livro como meio básico de educação desde o ensino fundamental”;
b) incrementar as possibilidades de acesso ao livro e à informação não apenas   
entre as classes elevadas, mas também entre os grupos economicamente 
menos	favorecidos.	Contudo,	a	tentativa	de	solução	gera	novas	dificuldades:	
quando programas de governo facilitam esse acesso por meio da distribuição 
de livros, o professor não sabe o que fazer com o material doado, segundo 
testemunho de professora entrevistada, que observa: “nunca existiu tanto 
livro na escola para os professores, mas poucas vezes se usa bem o que se 
ganha”. Informa o jornalista que “sua escola, como todas as outras 3.126 
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do estado de São Paulo, receberá da Secretaria da Educação um pacote 
do programa Biblioteca do Professor com mais 219 títulos.” Porém, esse 
acervo provavelmente não causará efeito reprodutor, já que, conforme 
conclusão de especialista citado, “o maior problema das bibliotecas não está 
nos	recursos	financeiros	e,	sim,	no	isolamento	e	na	falta	de	comunicação	
entre acervos e salas de aula”. 
c) reivindicar políticas públicas de promoção do professor, alçando-o à 
condição de professor-leitor. Depõe uma das professoras entrevistadas: 
“Acho que o professor deveria ser mais valorizado pelas políticas públicas. 
Se pudéssemos ter um salário para lecionar em apenas uma escola, a situação 
seria diferente”.

 
 A desvalorização do professor aparece como o último motivo, efeito do 
primeiro problema a ser removido – a baixa remuneração. Cabe frisar ainda que 
procedimentos como minimizar a atividade docente e rebaixar a pessoa do professor 
não são novos, nem iniciaram há pouco tempo. Com efeito, a cultura brasileira – 
acompanhando, seguidamente, uma tendência da literatura europeia – tende a 
representar o professor de modo inferiorizado. É o que mostram exemplos extraídos 
da	ficção	nacional:	 em	 José	de	Alencar,	Manuel	Antônio	de	Almeida	 e	Machado	
de	 Assis,	 predominam	 as	 figuras	 masculinas,	 pouco	 afeitas	 à	 tarefa	 de	 ensinar,	
autoritários e desinteressados. 
 Machado de Assis expressa situações paradigmáticas. No “Conto de escola”, 
publicado originalmente em 1884, o narrador descreve o ambiente da sala de aula: 

O pior que ele podia ter, para nós, era a palmatória. E essa lá estava, pendurada 
no portal da janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar 
a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca.9

 Em “O escrivão Coimbra”, publicado no Almanaque Garnier, de 1907, as 
lembranças do protagonista não são melhores:
 

Foi para o cartório e, de caminho, mil recordações lhe restituíam o tempo em que 
aprendia a ler. Que ele também andou na escola, e evitou muita palmatoada com 
promessas de orações a santos.10 

9   ASSIS, Machado de. Conto de escola. In: Várias histórias. São Paulo: Mérito, 1959. p. 214.
10  ASSIS, Machado de. O escrivão Coimbra. In: Relíquias de casa velha. São Paulo: Mérito, 1959. V. I. p. 228.



22

 Em “O programa”, de 1882, conto publicado na revista de modas A Estação, 
dirigida, pois, ao público feminino pertencente aos segmentos economicamente 
elevados, Machado propõe um professor cheio de boas intenções, conforme declara 
a personagem: 

- Pois eu entrei no mundo com um programa na mão; não entrei assim à 
toa, como um preto fugido, ou pedreiro sem obra, que não sabe aonde vai. 
Meu propósito era ser mestre de meninos, ensinar alguma coisa pouca do que 
soubesse, dar a primeira forma ao espírito do cidadão...Dar a primeira forma 
(entenderam?) dar a primeira forma ao espírito do cidadão...

 Porém, sua audiência, composta de estudantes, parece não concordar 
com o propósito do professor, a se acreditar nos comentários do narrador:

Calou-se o mestre alguns minutos, repetindo consigo essa última frase, 
que lhe pareceu engenhosa e galante. Os meninos que o escutavam (eram 
cinco, e dos mais velhos, dez e onze anos) não ousavam mexer com o corpo, 
nem ainda com os olhos; esperavam o resto. O mestre, enquanto virava 
e revirava a frase, expirando com estrépito, ia dando ao peito da camisa 
umas ondulações que, em falta de outra distração, recreavam interiormente 
os discípulos. Um destes, o mais travesso, chegou ao desvario de imitar a 
respiração grossa do mestre, com grande susto dos outros, pois uma das 
máximas da escola era que, no caso de não se descobrir o autor de um 
delito, fossem todos castigados; com este sistema, dizia o mestre, anima-se 
a delação, que deve ser sempre uma das mais sólidas bases do Estado bem 
constituído.11

 Da	sua	parte,	as	personagens	femininas	escolhem	a	profissão	de	ensinar	
por falta de alternativas melhores. Miloca, do conto homônimo lançado em 1874 
no Jornal das Famílias, também esse um periódico dirigido a leitoras oriundas 
da burguesia urbana, “não tinha mais que escolher. Só uma carreira lhe estava 
aberta: a do professorado.”12  
 Representações dessa natureza multiplicam-se em nossos escritores 
canônicos, e mesmo um modernista como Alcântara Machado apresenta os 
docentes como seres dignos de rejeição ou de comiseração. Em “Mana Maria”, 
novela que o escritor paulistano deixou inacabada, a protagonista frequenta 
o curso de magistério, mas sua mãe não consente em que a jovem assuma a 
profissão:
 

11  ASSIS, Machado de. O programa. Relíquias de casa velha. São Paulo: Mérito, 1959. V. II, p. 274,
12  ASSIS, Machado de. Miloca. In: Histórias românticas. São Paulo: Mérito, 1959. p. 389.
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Quis lecionar. Mas Purezinha não consentiu:- Não. O diploma é uma espécie 
de arrimo que você guarda para se um dia precisar.13 

 Porém, não é o amor ao exercício do magistério que anima a personagem, 
mas a autoridade de que se saberia investida na sala de aula:

Grande pena. Porque ela gostava de se imaginar lecionando, aterrorizando a 
classe com sua energia. Severíssima porém justa. Logo chegaria a diretora de 
grupo, inspetora, sabe Deus o quê. Acabaria com aquela incidência de alunas 
sapecas, encontrando-se com os namorados nas vizinhanças das escolas. 
Alunas só, não. Também professoras que davam maus exemplos.

 O gosto pela literatura, a preferência pelos livros e o prazer da leitura 
praticamente independem da ação do professor. No depoimento de Manuel 
Bandeira, registrado em Itinerário de Pasárgada, a inclinação à poesia, por parte do 
autor, proveio de seu contato com a literatura infantil transmitida em casa ou na 
rua:

O meu primeiro contato com a poesia sob a forma de versos terá sido 
provavelmente em contos de fada, em histórias da carochinha.
............................................................................................................
Aos versos dos contos da carochinha devo juntar os das cantigas de roda, 
algumas das quais sempre me encantaram, como “Roseira, dá-me uma rosa”, 
“O anel que tu me deste”, “Bão, balalão, senhor capitão”, “Mas para quê 
tanto sofrimento”.
Falo destas porque as utilizei em poemas. E também as trovas populares, 
coplas	de	zarzuelas,	couplets	de	operetas	francesas,	enfim		versos	de	toda	a	
sorte que me ensinava meu pai.

 Só depois é que a escola desempenha papel formativo, mas, mesmo assim, 
é fora da sala de aula que o poeta tem acesso a leituras que o empolgam: 

Não posso deixar de evocar aqui as horas de intensa emoção, as primeiras 
provocadas por um livro lido por mim, e foi esse livro o Cuore de De Amicis 
na tradução de João Ribeiro. Era eu semi-interno no colégio de Virgínio 
Carneiro Leão, à Rua da Matriz. Depois de certa hora os alunos externos 
voltavam	para	suas	casas	e	eu	ficava	sozinho	na	grande	sala	dos	fundos	do	
edifício. O Coração era o livro de leitura adotado na minha classe. Para mim, 
porém, não era um livro de estudo. Era a porta de um mundo, não de evasão, 
como o da Viagem à roda do mundo numa casquinha de noz, mas de um 
sentimento	misturado,	com	a	intuição	terrificante	das	tristezas	e	maldades	
da vida.14 

13 MACHADO, Antônio de Alcântara.  Mana Maria. In: ___. Novelas paulistanas. 2. ed. Rio 
de Janeiro. José Olympio, 1971. p. 119-127.
14  BANDEIRA, Manuel. Itinerário de Pasárgada. Rio de Janeiro: Jornal de Letras, 1954. 
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 Depoimentos similares atravessam a literatura brasileira, de que é exemplo 
também	Infância,	de	Graciliano	Ramos,	que	expõe	as	dificuldades	e	sofrimentos	
por que passou o futuro escritor ao  ser alfabetizado, situação contraposta ao 
prazer desencadeado pela leitura espontânea de obras literárias. Não é diferente 
o	testemunho	de	ficcionistas	contemporâneos,	como	João	Ubaldo	Ribeiro,	que	se	
refere, inicialmente, aos temores suscitados pelo encontro com a professora que o 
introduziria ao letramento, a quem seu pai o apresenta:

– D. Gilete – disse ele, apresentando-me a uma senhora de cabelos presos 
na nuca, óculos redondos e ar severo –, este rapaz já está um homem e ainda 
não sabe ler. Aplique as regras.
“Aplicar as regras”, soube eu muito depois, com um susto retardado, 
significava,	 entre	 outras	 coisas,	 usar	 a	 palmatória	 para	 vencer	 qualquer	
manifestação de falta de empenho ou burrice por parte do aluno.

 Contudo, são os próprios livros que levam o futuro escritor a amá-los e a 
tornar-se um leitor compulsivo: 

Fui a uma das estantes do corredor para selecionar um daqueles livrões com 
retratos de homens carrancudos e cenas de batalhas, mas meu pai apareceu 
subitamente à porta do gabinete, carregando uma pilha de mais de vinte 
livros infantis.
– Esses daí agora não – disse ele. – Primeiro estes, para treinar. Estas livrarias 
daqui são umas porcarias, só achei estes. Mas já encomendei mais, esses daí 
devem durar uns dias.
Duraram bem pouco, sim, porque de repente o mundo mudou e aquelas 
paredes cobertas de livros começaram a se tornar vivas, frequentadas por 
um número estonteante de maravilhas, escritas de todos os jeitos e capazes 
de me transportar a todos os cantos do mundo e a todos os tipos de vida 
possíveis. Um pouco febril às vezes, chegava a ler dois ou três livros num 
só dia, sem querer dormir e sem querer comer porque não me deixavam ler 
à mesa – e, pela primeira vez em muitas, minha mãe disse a meu pai que eu 
estava maluco, preocupação que até hoje volta e meia ela manifesta.

 O retrato apresentado por João Ubaldo não difere muito daquele exposto 
na animação canadense “A menina que odiava livros”, proximidade que se 
complementa com a descrição que o escritor faz de sua própria casa:

Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação entre os livros era livre 
(tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive 
na cozinha e no banheiro), de maneira que eu convivia com eles todas as 
horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no 
colo,	fingindo	que	estava	lendo	e,	na	verdade,	se	não	me	trai	a	vã	memória,	
de	certa	forma	lendo,	porque	quando	havia	figuras,	eu	inventava	as	histórias	
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que elas ilustravam e, ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia 
nelas o que inventara.15 

 São, pois, os livros, eles mesmos, que formam seus leitores, espécie de 
objeto mágico que enfeitiça para sempre seu consumidor. Essas imagens, se, de 
um lado, reforçam a importância de a família associar-se à formação dos leitores 
crianças e de serem fortalecidas as bibliotecas públicas, escolares e privadas, por 
outro, neutralizam a função do professor. É como se esse indivíduo se tornasse 
descartável, razão por que talvez não seja preciso investir nele, nem valorizá-lo, 
acreditando em suas potencialidades.
 Ao converter o livro em seu próprio mediador, a literatura pode prestar 
um serviço à sociedade. Mas é discutível a ideia de que presta um serviço a si 
mesma...

15   As citações foram retiradas de: RIBEIRO, João Ubaldo. Memória de livros. In: ___. Novas 
seletas. Organização, apresentação e notas Domínio Proença Filho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2004.
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2
Alfabetização na Idade Certa: 

possibilidades e limites do PNAIC
Nilcéa Lemos Perlandré/UFSC16 

 
 A temática desta conferência sobre os sentidos da alfabetização na idade 
certa nos leva a falar sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
PNAIC, programa do Governo Federal que visa à formação continuada de 
alfabetizadores em todo o país, criado pela PORTARIA nº 867, de 4 de julho de 
2012, do Ministério da Educação do Brasil.  
 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso 
formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e 
municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 
anos	de	 idade,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental.	Para	 isso	o	programa	
desenvolverá curso de formação continuada aos alfabetizadores das redes públicas 
de ensino. 
	 Este	 programa	 traz	 em	 sua	 justificativa	 dados	 estatísticos	 do	Censo	 de	
2010 indicando que, no Brasil, naquele ano, 750.000 crianças chegaram ao 5º ano 
sem saber ler e escrever. 
 Esse dado extremamente grave, para além de preocupar o poder público, 
provoca perplexidade e chama à atenção de todos os educadores. E por essa razão 
o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa, 
da UFSC, interpelado a assumir essa formação, aderiu igualmente ao Pacto, por 
não	ser	possível	ficar	indiferente	a	essa	realidade	de	exclusão	de	tantas	crianças	do	
mundo da escrita.  
 O PNAIC então dá continuidade aos programas de governo que visam a 
melhorar o ensino nas escolas das redes públicas e que tiveram início em 2004 por 
meio de um movimento de políticas públicas voltado para a melhoria da educação 
básica, com a criação da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores 
da Educação Básica, formada pelo MEC, através da Secretaria de Educação Básica 
(SEB); pelos Sistemas de Ensino, mediante as Secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação e por Universidades que se constituem em Centros de Pesquisa e 

16   Doutora em Linguística/UFSC. Coordenadora Geral do PNAIC/SC.
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Desenvolvimento da Educação.    
 Desse movimento, dentre outros programas, tivemos o Pró-Letramento, 
voltado para a formação continuada dos professores alfabetizadores, porém seu 
alcance foi bastante reduzido. Mas, a avaliação do Pró-Letramento levou-o a servir 
de base para a formulação do PNAIC que, por sua vez, avança neste trabalho de 
formação continuada, reunindo três quesitos básicos com vistas a garantir o seu 
êxito: o processo de formação, o de avaliação e a disponibilização de materiais 
didáticos nas escolas, para os professores e os alunos. 

 Por que alfabetização na idade certa? 
 Certamente que o processo de alfabetização pode ser iniciado antes dos 
seis anos de idade. Crianças que frequentam a Educação Infantil ou que vivem em 
meios em que o ler e o escrever são práticas valorizadas se interessam pela escrita 
desde muito cedo.
	 O	Pacto,	no	entanto,	foi	formulado	especificamente	para	o	ensino	formal	
em que se estabelece a obrigatoriedade do início da escolarização aos seis anos 
e, como período para a criança consolidar o processo de alfabetização, os três 
primeiros anos, ou seja, o chamado ciclo de alfabetização (Lei nº 11.274, de 6 de 
fevereiro de 2006, que regulamenta o Ensino Fundamental de Nove Anos).
 É sabido que as práticas pedagógicas na educação infantil já possibilitam 
às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem 
oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos 
de modo a promoverem o acesso à cultura escrita. O que se coloca no Pnaic é um 
período limite máximo, até, não somente, para que ocorra a alfabetização, o que 
não impede que as crianças possam e devam se alfabetizar já no primeiro ano do 
Ensino Fundamental.
 Sabemos que qualquer criança com acesso, desde bebê, a situações em que 
o ler e escrever sejam práticas cotidianas da família, da comunidade atingirá um 
nível satisfatório de conhecimento de leitura e escrita mesmo antes de ingressar 
no ensino fundamental. Porém é importante ressaltar que nem todas as crianças 
chegam à escola, quer na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental, com o 
mesmo conhecimento em relação à escrita. E se uma das funções da escola pública 
é reduzir as desigualdades – e não ampliá-las com práticas elitistas –, o acesso à 
cultura da escrita e às oportunidades de escrever e ler oferecidas às crianças têm de 
considerar às condições em que essas crianças chegam ao primeiro ano, e tornar 
significativo	esse	acesso	garantindo	seus	direitos	de	aprendizagem.	
 O Pacto ou o PNAIC, como já mencionado, é esse compromisso assumido 
pelos governos dos estados e municípios, os quais se comprometem em:
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I – alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática;
II – realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto aos concluintes do 3º ano 
do ensino fundamental;
III – no caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido às Ações do Pacto, para sua 
efetiva implementação.
 As ações do PNAIC constituem-se, desse modo, de um conjunto integrado 
de programas, materiais e referências curriculares e pedagógicas que está sendo 
disponibilizado pelo MEC e que contribui para a alfabetização e o letramento, 
tendo como eixo principal a formação continuada dos professores alfabetizadores. 
 Essas ações apoiam-se em quatro eixos de atuação, segundo consta da 
resolução que criou o programa, mencionada acima: 
1° - Formação continuada de professores alfabetizadores: curso presencial 
com duração de dois anos para os professores, ministrado pelos orientadores de 
estudos,	 educadores	 que	 fazem	um	 curso	 específico,	 com	duração	 total	 de	 200	
horas por ano, realizados pelas universidades públicas nacionais. O material para 
essa capacitação, os Cadernos de Formação, foi desenvolvido pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) com a colaboração de 11 instituições de ensino 
superior. 
2° - Materiais didáticos e pedagógicos: livros, obras complementares, dicionários, 
jogos de apoio à alfabetização, entre outros materiais que são disponibilizados 
para os professores e alunos. Esses materiais foram entregues diretamente aos 
alfabetizadores, para permanecerem nas salas de aula. 
3° - Avaliações: processo pelo qual o poder público e os professores acompanham 
os resultados do Pacto nas escolas participantes. Por meio dessas avaliações, poderão 
ser	 implementadas	 soluções	para	 as	deficiências	didáticas	de	 cada	 localidade.	O	
Governo já vem realizando a Provinha Brasil e a ANA (Avaliação Nacional da 
Alfabetização). 
4° - Gestão, controle social e mobilização: sistema de gestão e de 
monitoramento, com o intuito de assegurar a implementação das etapas do Pacto. 
O sistema de monitoramento (SisPacto), disponibilizado no Sistema Integrado de 
Monitoramento Execução e Controle (Simec), possibilita esse acompanhamento 
constante pelos atores envolvidos no programa.
	 E	 a	 estrutura	de	desenvolvimento	da	 formação	 segue	o	 seguinte	fluxo:	
coordenação geral, coordenadores adjuntos (um para a língua portuguesa e outro 
para a matemática), coordenadores estaduais e locais, supervisores, formadores, 
orientadores de estudo e alfabetizadores. 
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 A formação propriamente dita é realizada por três formadores sintonizados 
diretamente com os objetivos de estudo e com a sala de aula. Os dois primeiros 
são o professor formador de língua portuguesa e o formador de matemática (que 
atuam juntos) e realizam a formação dos orientadores de estudo. Estes professores 
formadores estão vinculados à equipe da Universidade. E o formador orientador 
de estudo organiza, com base nos mesmos princípios formativos com os quais está 
sendo formado, a formação dos alfabetizadores que estão atuando nas escolas nos 
três primeiros anos, ou seja, no ciclo de alfabetização. 
 O objetivo é estimular os professores, a partir de diferentes estratégias 
formativas, a pensar novas possibilidades de trabalho que poderão incrementar e 
melhorar seu fazer pedagógico no dia a dia nas salas de aula. 
 A formação dos orientadores de estudo está sendo realizada, em Santa 
Catarina, por meio de cursos intensivos, na modalidade de imersão. Foram 
totalizadas	200	horas	de	formação	ao	final	de	2013,	com	ênfase	na	alfabetização	
em língua portuguesa. Neste ano de 2014, a ênfase é em educação matemática 
e aprofundamento em língua portuguesa. Foi realizada uma formação inicial de 
40 horas, no mês de fevereiro, um seminário de estudos de 32 horas em abril e 
há ainda mais três seminários de 32 horas (junho, setembro e novembro). Serão 
realizados	também,	ao	final	do	ano,	os	seminários	locais	e	o	regional	de	16	horas	e	
o seminário de encerramento igualmente de 16 horas, para a socialização de todo 
o trabalho desenvolvido no decorrer do ano.     
 O curso, portanto, é presencial e de dois anos de duração. Em 2013 
a ênfase foi dada às questões da linguagem, como já dito, da apropriação do 
sistema de escrita e, em 2014, continua-se aprofundando os conhecimentos de 
linguagem, porém trabalhando também as questões da matemática. 
           Igualmente como mencionado, todo o curso foi elaborado com base 
na experiência exitosa do programa do Pró-Letramento, razão pela qual as 
universidades públicas que participaram desse programa foram chamadas a se 
responsabilizarem da mesma forma pelos conteúdos da formação dos professores 
alfabetizadores.
 Os Orientadores de Estudo foram cadastrados pelos Coordenadores das 
Ações do Pacto nos municípios, no SISPACTO, sistema de monitoramento de 
todas as ações e de avaliação, disponibilizado pelo MEC. E esses orientadores 
foram	selecionados	preferencialmente	entre	os	profissionais	da	rede	que	foram	
tutores do Programa Pró-Letramento ou dentre aqueles formados em Pedagogia 
ou com uma Licenciatura, efetivos na rede, professores nas séries iniciais ou 
experiência comprovada na formação de alfabetizadores, e o que é bem 
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importante, com disponibilidade para dedicarem-se ao curso e à multiplicação 
dos conhecimentos junto aos alfabetizadores. 
            Em nosso Estado, em virtude de termos um número expressivo de 
orientadores de estudo, organizamos a formação em 2013 em 04 polos, e neste 
ano, em 05 polos, buscando atender às diferentes regiões do Estado: Polo 1 - 
Florianópolis (grande Florianópolis e municípios vizinhos); Polo 2 – Joinville 
(região norte, Vale do Itajaí e adjacências); Polo 3 –Fraiburgo (municípios do 
meio-oeste); Polo 4 - Treze Tílias (municípios das regiões oeste e extemo oeste) 
e Polo 5 – Laguna (municípios da região sul e proximidades).
 Os formadores e Orientadores de Estudo se deslocam para seus 
respectivos polos e em sistema de imersão acontecem os encontros formativos. 
A Secretaria de Educação do Estado, conforme prevê o Pacto, responsabiliza-
se por viabilizar as condições para a realização dos cursos. As despesas de 
deslocamento dos Orientadores de Estudo são assumidas pelas respectivas 
Secretarias de Educação.  Da mesma forma, as secretarias municipais devem 
prover as condições necessárias e adequadas para que aconteçam as formações 
nos municípios. 
 Os alfabetizadores terão este ano 160 horas de curso. Presencialmente eles 
estão tendo encontros mensais de 12 horas, mais 04 horas de acompanhamento e 
estudos e totalizarão, em dez meses, as 160 horas de formação. Terão ainda seus 
seminários locais e regionais de encerramento.
 
 O que se entende por alfabetização no PNAIC? 
	 Estar	 alfabetizado	 significa	 ser	 capaz	 de	 interagir	 por	 meio	 de	 textos	 escritos	 em	
diferentes	 situações;	 significa	 ler	 e	 produzir	 textos	 para	 atender	 a	 diferentes	 propósitos.	 A	
criança alfabetizada compreende o sistema alfabético de escrita, sendo capaz de ler e escrever, com 
autonomia,	textos	de	circulação	social	que	tratem	de	temáticas	familiares	a	ela.	(Documento 
que regulamenta o PNAIC)
 Tem-se subjacente a essa compreensão o conceito de alfabetização na 
perspectiva do letramento. 
 Tendo então clareza do que queremos com esse processo de formação, 
podemos apontar possibilidades de êxito ao processo. Desse modo, concordamos 
com o documento que institui o PACTO na relação dos fatores importantes para 
o êxito da alfabetização na idade certa, ou seja, no ciclo de alfabetização (nos três 
primeiros anos da educação básica).
 São eles:

 - Professores alfabetizadores bem preparados, motivados e comprometidos
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com	o	desafio	de	orientar	as	crianças	nesta	etapa	da	trajetória	escolar.
 - Materiais didáticos e pedagógicos apropriados e que estimulem a  
aprendizagem, tais como livros didáticos, paradidáticos, obras de literatura, jogos e 
mídias variadas.
 - Acompanhamento continuo do progresso da aprendizagem das crianças, 
por meio de avaliações contínuas e bem estruturadas.

 Felizmente esta proposta do MEC, de que todas as crianças das escolas 
públicas devam se alfabetizar até os 8 anos, teve a adesão de praticamente todos os 
estados brasileiros, o que demonstra que há uma consciência nacional de que não se 
pode mais conviver com tamanho disparate em uma sociedade centrada na escrita, 
dominada pela comunicação eletrônica, a sociedade que denominamos de sociedade 
do conhecimento. 
 No país, integram o PACTO, 38 universidades públicas, 26 estados e distrito 
federal , 5.424 municípios, 15 mil orientadores de estudo e 317 mil alfabetizadores.
	 Essa	consciência	se	reflete	também	na	grande	maioria	dos	municípios	de	
nosso Estado. Dos 295 municípios catarinenses, 293 aderiram ao Pacto. São 545 
orientadores de estudo: 438 das redes municipais e 107 da rede estadual.  E esses 
orientadores estão trabalhando com 8037 professores alfabetizadores. O número 
de alfabetizadores, porém, é maior, pois que esses são aqueles cadastrados no 
sistema. 

 Quais as possibilidades de se obter êxito e quais os limites que se 
apresentam no momento? 
 Resultados concretos em educação requerem tempo. Todavia, já se 
vislumbram mudanças de atitudes por parte dos alfabetizadores. A socialização 
dos projetos em andamento, nos diferentes momentos da formação, revela algum 
ganho. Porém, o processo de formação mais consistente e duradouro está apenas 
começando. Certamente o Pacto levará os municípios a discutirem suas demandas 
e	especificidades	educacionais.	Um	curso	de	dois	anos	não	irá	resolver	todos	os	
problemas. É imprescindível que esse processo de formação que tem levado os 
professores	 a	 refletir	 sobre	 suas	 práticas	 continue	 após	 esses	 dois	 anos.	 Faz-se	
necessária a continuidade na formação e nos processos de avaliação. 
 Os benefícios estão sendo muitos às crianças e aos professores. Está se 
tentando uma universalização da formação dos professores (a formação acontece 
em todo o país e em todas as redes públicas ao mesmo tempo); desenvolve-se uma 
reflexão	 sobre	os	 conhecimentos	 a	 serem	ensinados	 e	 as	metodologias	 a	 serem	
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desenvolvidas nas escolas, sobre os direitos de aprendizagem. Igualmente busca-
se uma articulação entre a avaliação, formação, material didático, como estímulo à 
docência.		Trabalha-se	na	perspectiva	da	construção	de	uma	identidade	profissional,	
o professor como sujeito capaz de construir e reconstruir suas práticas com 
criatividade e autonomia; estimula-se o professor a buscar alternativas, a realizar 
projetos para além de suas práticas individuais, a trabalhar de modo colaborativo, 
solidário, com vistas a ensinar as crianças a ler e escrever com autonomia no ciclo 
da alfabetização.
 Há outros ganhos, alguns que extrapolam o âmbito do alfabetizador.  
A formação coordenada pelas universidades públicas - um compromisso maior 
com a democratização do acesso ao conhecimento. Maior aproximação da 
universidade à escola - grupos de formadores, não só das universidades, mas 
também formadores das redes e secretarias.
	 Especificamente	 na	 questão	 do	 PNAIC,	 a	 obrigatoriedade	 do	 acesso	 ao	
Sispacto traz igualmente outro benefício ao professor – o letramento digital; todos 
têm de ter uma senha e acessar o sistema. Nele preencher cadastro, responder às 
demandas de informação do MEC, realizar a avaliação de seu orientador de estudos, 
postar fotos sobre espaços de sala de aula (cantinho da leitura, da matemática). 
Isso faz com que os municípios tenham de disponibilizar redes informatizadas aos 
professores. A Internet se torna imprescindível à qualidade do trabalho docente. 
 E há também limites. Sabemos que esse processo não ocorre de forma linear 
e	espontânea.	Há	conflitos	e	desequilíbrios	a	serem	superados.	Temos	os	desafios	
da inclusão, da educação especial, das escolas do campo, das escolas de fronteira, 
da	 educação	 indígena;	 os	 desafios	 do	 trabalho	 interdisciplinar,	 de	 trabalhar	 na	
multiculturalidade etc. Igualmente há fatores externos à vontade do professor que 
precisam ser considerados. Para além da valorização do professor pelo salário e pela 
existência de um plano de carreira, há que se enfatizar a importância das condições 
adequadas para o desenvolvimento do ensino: condições físicas da escola e de tempo 
do professor para preparar bem suas aulas, estudar, socializar suas experiências aos 
colegas	de	profissão;	inexistência	de	projetos	educacionais	coletivos	mais	consistentes	
e permanentes nas escolas. 
	 E	 nós,	 na	 Universidade,	 vimos	 nos	 defrontando	 com	 a	 dificuldade	 de	
encontrar	formadores	com	o	perfil	requerido	pelo	PNAIC.	Quem	está	formando	o	
profissional	professor	para	trabalhar	na	perspectiva	interdisciplinar?
	 Colocam-se	 então	 alguns	 desafios	 a	 partir	 do	 programa:	 a	 formação	
atingir todos os municípios e professores alfabetizadores; os entes governamentais 
cumprirem com o estabelecido no Pacto; a continuidade da formação na perspectiva 
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da interdisciplinaridade – intercâmbio, integração recíproca entre os diferentes 
componentes curriculares (disciplinas e conhecimentos); a continuidade da formação 
para	 que	 os	 professores	 possam,	 pela	 prática	 da	 reflexão,	 da	 discussão	 coletiva	
mobilizar seus saberes e pelo seu fazer/saber docente ir mudando e melhorando 
sempre mais o ensino que realizam; fortalecer a escola como lócus de formação; 
consolidar o PNAIC como programa de Estado, política pública (e não de governo). 
	 E,	 por	 fim,	 não	 menos	 importante,	 o	 PNAIC	 está	 provocando	 as	
universidades. É preciso, mais do que se tem feito, repensar a formação inicial nos 
cursos de pedagogia e demais licenciaturas. 
 Encerro esta conferência apresentando, em vídeo, depoimentos de diretores 
de	escolas,	coordenadores,	orientadores	de	estudo	e	alfabetizadores,	colhidos	ao	final	
de 2013, que trazem indícios de resultados bastante positivos. 
 Obrigada! 
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3
Brincadeiras musicais na escola

Gislene Natera Azor

RESUMO:	O	presente	trabalho	tem	como	objetivo	realizar	uma	reflexão	sobre	a	
importância da música no cotidiano da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. Propõem estratégias conceituais e práticas das brincadeiras 
musicais	 na	 escola	 buscando	 respeitar	 os	modos	 de	 ser	 criança	 e	 as	 redefinições	
no desenvolvimento pedagógico-musical dos professores no que diz respeito aos 
saberes	 e	práticas	pedagógicas.	A	 argumentação	do	 texto	permite	 afirmar	que	os	
cursos de Pedagogia devem conter a disciplina Música em seu currículo para que 
a música supere a visão utilitária e quando possível que aconteça arceria com o 
professor especialista. 

Palavras-chave: música, escola, formação de professores.
 
	 Este	 texto	 é	 uma	 reflexão	 sobre	 o	minicurso	 realizado	 na	 4ª	 Jornada	 de	
Linguagem da FAED/UDESC em 2014. Baseia-se nas estratégias conceituais e 
práticas das brincadeiras musicais na escola, respeitando os modos de ser criança 
e das culturas da infância, a relação do ser humano com a música e a criatividade 
através	 da	 busca	 de	 redefinições	 no	 desenvolvimento	 pedagógico-musical	 dos	
professores que atuam com a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental no que diz respeito aos saberes e práticas pedagógicas.
 Para tanto, precisamos iniciar conceituando alguns termos utilizado no 
decorrer	 do	 texto	 que	 nem	 sempre	 possuem	 os	 mesmos	 significados	 para	 as	
diferentes pessoas. Criança, por exemplo, são pessoas pequenas e de pouca idade. 
Segundo Pinto (1997), uns valorizam o que a criança é e o que a faz ser; outros 
o que falta e o que ela poderá vir a ser. Uns insistem na iniciação da criança no 
mundo adulto, outros defendem o afastamento deste como forma de protegê-la. 
Uns encaram criança como agente dotado de competências e capacidades, outros 
realçam aquilo que ela precisa.  Portanto, quando pensamos em desenvolver um 
trabalho de música com crianças, estamos exercitando nossa noção de infância e 
propondo, segundo Kramer (2007), que as crianças criem cultura; são produzidas 
na cultura em que se inserem (em seu tempo) e que lhes é contemporâneo (de seu 
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tempo); e que ao brincar, a criança reconstrói, reinventa; fala de seu mundo, e do 
mundo dos adultos. Dessa forma, também entendo que as culturas da infância 
“são as relações e condições sociais que as crianças vivem, interagem e dão sentido 
ao que fazem” (Sarmento e Pinto, 97).
	 Porém,	refletir	e	propor	estratégias	sobre	a	formação	musical	de	pedagogos	
me	remete	não	apenas	a	um	campo	epistemológico	da	profissão	professor,	mas,	
sobretudo, às inúmeras possibilidades de inserção da música no contexto escolar. 
Partindo do pressuposto de que cada pessoa carrega consigo não só as informações 
recebidas ao longo da vida, mas sim suas experiências17  com a vida, meu encontro 
se dá, segundo Larossa (2002), com verdadeiros sujeitos da experiência, pois 
encontro pessoas receptivas, abertas, que se expõem às atividades e sujeitos que 
tem a capacidade de se formar e de se transformar. 
 
 Musicalização para e com crianças
 A importância e a necessidade da arte para a formação de educadores 
vêm sendo evidenciada por diversos pesquisadores (EDWARDS; GANDINI; 
FORMAN, 1999; OSTETTO; BROERING; FORTKAMP, 2009; BELLOCHIO, 
2000; FIGUEIREDO, 2004 entre outros), os quais apontam a dimensão estética 
como elemento constitutivo da formação humana. 
 Segundo Penna (2008) a interação das crianças, jovens e adultos com a 
música se dá de forma espontânea através das práticas culturais populares, como 
grupos de ciranda, folia de reis, escola de samba etc. Mas acontece também nas 
experiências cotidianas, como dançar, ouvir um CD, cantar com os amigos, entre 
outras tantas ocasiões nas quais a música está presente. Deste modo, a autora 
define	que

música é uma linguagem artística, culturalmente construída, que tem como 
material básico o som [...] é um patrimônio cultural capaz de enriquecer 
a	 vida	de	 cada	um,	 ampliando	 a	 sua	 experiência	 expressiva	 e	 significativa	
[...], caracteriza-se como um meio de expressão e de comunicação.[É] 
Meio de expressão, por objetivar e dar forma a uma vivência humana, e 
de comunicação por revelar essa experiência pessoal de modo que possa 
alcançar o outro e ser compartilhada (PENNA, 2008, p. 22-28).

 Dentro dessa perspectiva todos nós somos seres musicalizados. Porém, a 
autora	também	afirma	que	a	musicalização	como	processo	educacional	orientado

17   Entendida aqui segundo o conceito de experiência de Larossa (2002, p. 21): Experiência é “o 
que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o 
que toca”
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Deve ser concebida visando a promover uma participação mais ampla 
na cultura socialmente produzida, [e] efetuar o desenvolvimento dos 
instrumentos de percepção, expressão e pensamento necessários à 
apreensão da linguagem musical, de modo que o indivíduo se torne capaz de 
apropriar-se criticamente das várias manifestações musicais disponíveis em 
seu ambiente. (PENNA, 2008, p. 47)

 Ou seja, uma pessoa musicalizada “é aquela que tem a sensibilidade mais 
desenvolvida para perceber os fenômenos musicais e que sabe expressar-se por 
meio da música cantando, assobiando ou tocando um instrumento” (FERES, 
1987, p. 11). 
 Dessa forma, penso que se um professor tiver o hábito de colocar música 
em sua sala de aula ele está contribuindo com a musicalização espontânea, pois de 
alguma forma ele possibilita o contato entre a criança e a música. Pode inclusive 
estar   ampliando o repertório de suas crianças. Mas, penso que no espaço escolar, 
precisamos	ir	além.	Isso	significa	dizer	que	preciso	oferecer	momentos	de	escuta	
ativa, onde estimulo as crianças a observarem alguns detalhes na música. Por 
exemplo: perceber os instrumentos tocados, perceber frases que se repetem, 
texturas, dinâmicas, criação de novos textos para melodias conhecidas, criação 
rítmica e por que não, sua contextualização como quem é o compositor, intérprete, 
época e fase histórica que a música foi criada.
  Porém, tratando-se do espaço escolar, levanto ainda outra problemática: 
Que músicas ou “tipo” de música o professor deve ou pode colocar? Deve reforçar 
os conhecimentos e culturas já adquiridos das crianças em seu cotidiano ou deve 
ampliar	e	diversificar	os	conhecimentos?	
 Do meu ponto de vista, antes de qualquer coisa, precisamos ser conscientes 
que as atividades musicais que se realizam nas escolas irão fazer parte da vida 
social	da	escola	e	que	 isso	proporcionará	muitos	 significados,	que	estão	 ligados	
diretamente aos vínculos entre seus participantes. Assim sendo, concordo com 
Souza	(2000)	que	afirma	que	o	professor	deve	se	orientar	a	partir	das	experiências	
cotidianas dos alunos, decidindo depois os valores e as tradições culturais que 
serão incluídas e quais serão excluídas, ou seja, que articule os diferentes saberes.
 Resumindo, não há resposta certa ou errada para a questão citada 
anteriormente. Penso que nossa função, como professor, é respeitar o acesso da 
criança com o que ela tem e conhece no seu dia-a-dia, mas é função também do 
professor mostrar o novo, oferecer o diferente, oferecer à criança a oportunidade 
de sentir o sabor, a cor, o movimento, o instrumento, a textura. É possibilitar que 
a criança, depois de todas as experiências vividas ali, decida se gosta ou não gosta 
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ou se tem preferência por esse ou outro estilo.  
 Podemos pensar que talvez, através daquela música que acriança traz 
para a escola que é familiar a ela e talvez midiática, o professor deva se aproximar 
da criança, criar vínculo para depois oferecer a música diferente, a não familiar, 
seja ela folclórica, infantil, de outros povos ou erudita (clássica). Fazendo uma 
analogia com as alimentações escolares, é de senso comum que a escola pode 
permitir algumas preferências alimentares, mas também deve oferecer alimentos 
importantes para o desenvolvimento integral das crianças como sucos, frutas e 
saladas! Nem todos gostam ou gostarão do que oferecermos, mas é preciso 
possibilitar novas experiências com o degustar, o morder, o chupar, o mastigar. 
Talvez, aquele alimento se torne familiar ou não, mas a criança terá a oportunidade 
de depois decidir do que gosta ou não. Da mesma forma, os diferentes estilos, 
arranjos e orquestração musical devem ser oferecidos às crianças.
 É preciso amar o que fazemos! É preciso ter intimidade com os assuntos 
que pretendemos compartilhar. É preciso sentir prazer! Na escola, principalmente 
na Educação Infantil e nos Anos Iniciais lidamos com a imaginação e por isso, 
penso que o convite é a peça mais importante! É difícil convencer alguém a gostar 
de morango, se eu não gosto de morango! Preciso sentir o sabor. Musicalmente, 
preciso estar aberta, sem travas, experimentar ouvir e diferenciar os sons, os 
instrumentos, as frases, as dinâmicas, as brincadeiras de roda, de mãos, para depois 
compartilhar	com	o	outro.	Enfim,	não	temos	uma	fórmula	mágica,	um	livro,	um	
CD ou um curso que podemos adotar. Temos sim, que permanecer envolvidos, 
curiosos a buscar diferenças  possibilidades e vivências. O convite é fundamental, 
é a porta de entrada para que nossos planejamentos comecem a ressoar no espaço 
escolar. 

O minicurso
O homem se faz ao se desfazer. [...] O homem se diz ao se desdizer. [...] 
Perde-se na biblioteca. Exercita-se no escutar. Aprende a ler e a escrever 
de novo. Conta-te a si mesmo a tua história. E queima-a logo que a tenhas 
escrito. Não sejas nunca de tal forma que não possas ser também de outra 
maneira. Recorda-te de teu futuro e caminha até a tua infância. E não 
perguntes quem és àquele que sabe a resposta, nem mesmo a essa parte de ti 
mesmo que sabe a resposta, porque a resposta poderia matar a intensidade 
da pergunta e o que se agita nessa intensidade. Sê tu mesmo a pergunta. 
(LAROSSA, 2003, p. 41)

 Iniciamos nosso encontro eu me apresentando e explicando “do lugar 
que falo”, pois como disse anteriormente, precisamos saber o contexto e as 
experiências vividas para melhor apreciar o caminho escolhido pelo outro. Em 
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seguida,	 assistimos	 ao	 vídeo	 “A	maior	 flor	 do	mundo”	 de	 José	 Saramago,	 para	
refletirmos	sobre	os	olhares	e	retornos	que	podemos	obter	de	nossas	ações.	Ouvi	
então, as expectativas de meus colegas de curso. Fomos então, ao nosso tema 
principal: Música!
 Seguimos com algumas brincadeiras musicais cujo foco foi a socialização 
do grupo (conteúdo atitudinal). Trabalhamos músicas de Josete Feres, Thelma 
Chan e outras de domínio público, como “Bambu”, “Fui à Bahia” e brincadeiras 
de cumprimento com jogos de mãos. Porém, é preciso que o professor saiba que 
nosso	conteúdo	musical	foi	afinação,	pulso	(medida	constante)	e	ritmo.	Ou	seja,	
brincamos. Aparentemente, apenas brincamos. Para a maioria das crianças aquela 
música	ficará	como	uma	brincadeira,	como	deve	ser.	Ela	só	deverá	saber	o	conteúdo	
musical trabalhado quando sentir interesse e/ou perceber o que move a brincadeira. 
Porém, diferentemente da criança, o adulto deve saber o que está trabalhando com 
a proposta musical, deve ter intencionalidade. Nesse caso, segundo Delalande apud 
Brito (2003, p.31), música é jogo sensório-motor: vinculado à exploração do som 
e do corpo.
 A partir daí, fomos nos envolvendo e não mais seguindo um planejamento 
rígido e cheio de conteúdos. Falamos sobre criança, infância e cultura infantil e 
cantamos canções que nos despertavam a imaginação, como por exemplo: “Três 
Porquinhos” e “Eu vi a Lucinha”. Essas canções são usadas normalmente com 
crianças pequenas onde apresentamos a canção através de gestos, de uma história 
criada. Aqui, segundo Delalande apud Brito (2003, p. 31), música é jogo simbólico: 
vinculado	ao	valor	expressivo	e	à	significação.
 Em seguida, brincamos com canções para despertar nosso corpo e nossos 
ouvidos para o som em contraposição ao silêncio; a leveza versus rigidez; estrofe 
versus refrão; instrumentos de corda versus sopro etc.; canções acumulativas. 
Nesse caso, segundo Delalande apud Brito (2003, p. 31), música é jogo de regras: 
vinculado à organização e estruturação da linguagem.
	 Enfim,	 rápido,	 curto,	mas	 intenso	 e	 com	muitas	 trocas	 de	 experiências	
profissionais,	 de	 vida	 e	 de	 materiais.	 Senti	 que	 o	 grupo	 se	 sentiu	 presenteado	
pela 4ª Jornada de Linguagens devido à oportunidade que tiveram em receberem 
informações, mas mais que isso, de se possibilitar o novo e a experiência, conforme 
Larossa (2002). 
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 Considerações Finais
 É inegável a presença da música no espaço escolar. Porém, muitas 
pesquisas	revelam	as	dificuldades	e	os	limites	que	o	pedagogo	possui	para	organizar	
de forma intencional mais essa linguagem em seu cotidiano. Por isso, constatei 
que é fundamental a música na formação do pedagogo. Para tal prática, sugiro 
que	 a	 formação	 musical	 do	 pedagogo	 contemple	 leituras,	 reflexões	 e	 práticas	
efetivas. Entre os temas destaco: O ensino de música na escola (breve histórico); 
as possibilidades, contribuições e limites do professor não especialista; a música e 
a infância; fundamentos da linguagem musical, os princípios básicos de notação 
musical; os diferentes repertórios (folclóricos, infantis, eruditos, mídia); e as 
múltiplas formas de fazer música na infância. Da mesma forma, constatei que na 
formação pedagógica do educador musical também deve contemplar entre leituras 
e	 reflexões:	 Educação	 e	 Infância	 (conhecimento,	 jogo,	 interação	 e	 linguagens);	
Criança; Imaginação e Projetos de Trabalhos (AZOR, 2010). 
 Ou seja, a proposta da música estar na escola não é para privilegiar este ou 
aquele aluno mais talentoso e sim para dar oportunidade a todos que frequentam este 
ambiente. É preciso trabalhar em parceria: Pedagogos e Educadores Musicais. Para 
a escola se tornar um espaço de mediação e criação musical na formação cultural 
das crianças, é necessário o investimento em espaço, tempo, orientação e formação 
sobre as possibilidades dos pedagogos se apropriarem de diferentes linguagens, 
entre elas a música. E mais que isso, que exista um professor especialista da área 
que possa realizar trabalhos em parceria com o pedagogo ou que o especialista dê 
assessorias aos trabalhos que envolvam a música dentro do contexto escolar. 
 Penso também que precisamos vivenciar, experimentar e criar mais 
situações lúdicas no ambiente escolar, para que a música não aconteça por 
obrigação	e	sim	por	puro	deleite.	Isto	também	significa	dizer	que	não	podemos	
superestimar nem subestimar as diversas maneiras como as crianças criam seus 
próprios	significados	e	prazeres	(BUCKINGHAM,	2007).
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4
Professor contador de histórias

Sérgio Bello
 
 As	reflexões	aqui	desenvolvidas,	e	que	compartilho	nesta	Jornada	de	Linguagem,	
surgiram a partir de uma prática de narração de histórias surgida na sala de aula da 
educação infantil da Escola Sarapiquá, no início dos anos 90 e que, depois de quase uma 
década de desenvolvimento, a busca por fundamentação transformou numa dissertação 
de mestrado18. 
 Naquela época (1994) atuava como professor de educação infantil em 
Florianópolis, com crianças de idade entre cinco e seis anos em avançado processo de 
letramento (alguns chegando à alfabetização)19. Todos os dias, como parte da nossa 
rotina, após a avaliação do dia de trabalho e possíveis “combinados” para o dia seguinte, 
era a hora da história, lida de algum livro de literatura infantil previamente escolhido. Era  
nossa	“roda	final”,	momento	em	que	nos	sentávamos	em	almofadas	num	tapete,	num	
canto sem móveis da sala. Momento de intimidade, de troca, de afetividade. Algumas 
vezes, eles pediam histórias já contadas, conhecidas, cujos livros não estavam disponíveis. 
Neste clima de intimidade, fui começando a narrar estas histórias, a partir da memória. 
Para minha surpresa, observei mais atenção e concentração do que habitualmente. Ao 
contrário do desinteresse das crianças que havia previsto, por serem histórias conhecidas 
e não serem apresentadas com ilustrações dos livros a narrativa não era cortada por 
solicitações para verem as gravuras ou outras interações com o livro. Passaram a preferir 

18  “Quem conta um conto – a narração de histórias na Escola e suas implicações pedagógicas”, 
dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Ciências da 
Educação da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título 
de Mestre em Educação, em abril de 2004. Orientadora: Profa. Dra. Gilka Girardello 
19 Embora considere que o termo letramento possa ser entendido como um neologismo desnecessário, 
uma vez que o conceito de alfabetização desenvolvido por Paulo Freire contemple este conteúdo, o fato 
de sua utilização crescente pode apontar para a necessidade de separarmos ou delimitarmos em termos 
distintos o processo de aquisição do código escrito das práticas de apropriação da linguagem escrita. 
Segundo Marcuschi (2001, p. 21): “O letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da 
leitura e da escrita em contextos informais e para usos utilitários, por isto é um conjunto de práticas, ou 
seja, letramentos, (...). .” Mais adiante,  complementa que o letramento “envolve as mais diversas práticas 
da escrita (nas suas variadas formas) e pode ir desde a apropriação mínima da escrita tal como o indivíduo 
que	é	analfabeto,	mas	letrado	na	medida	em	que	identifica	o	valor	do	dinheiro,	identifica	o	ônibus	que	
deve tomar, sabe fazer cálculos complexos, sabe distinguir as mercadorias pelas marcas, etc, mas não 
escreve cartas nem lê jornal regularmente, até uma apropriação profunda, como no caso do indivíduo que 
desenvolve	tratados	de	Filosofia	e	Matemática	ou	escreve	romances.”	(p.25)
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as	 histórias	 assim	 contadas,	 “histórias	 de	 boca”,	 como	 eles	 próprios	 definiam,	
diferenciando-as das “histórias de livro” (lidas), aqueles olhares distantes não focados em 
mim, mas nas imagens produzidas pela própria imaginação.  Mais tarde,  este trabalho 
se tornou um projeto para todas as turmas na escola em que trabalhava – a “Hora do 
Conto”. 
 Minha	constatação	já	havia	sido	identificada	muito	antes	pelo	nosso	clássico	
Malba Tahan. Em seu livro “A arte de ler e de contar histórias” (1957), ele comenta 
que, de um modo geral, a história lida é menos cativante que a “história contada”, 
e sugere: “para classes pré-primárias e classes primárias, a história não deve ser lida, 
mas contada” (p.219).

Fala e escrita 
 Aquela proposta de trabalho partia da percepção de uma estreita relação 
entre fala e escrita, e embora se buscasse estimular a imaginação e o desenvolvimento 
da própria oralidade, existia a hipótese de que tal recurso poderia ter repercussões 
positivas também no processo de letramento dos alunos. Questões como esta, 
relativas à natureza do fenômeno lingüístico e às relações entre as modalidades oral 
e escrita da língua, são pouco discutidas ou conhecidas na educação, como aponta 
Marcuschi (2001):

Conhecemos hoje, muito mais sobre as relações entre a oralidade e escrita 
do que há algumas décadas. Contudo, este conhecimento não se acha bem 
divulgado nem foi satisfatoriamente traduzido para a prática.(p.9)

 Esta relação não é, ou não deveria ser, uma novidade, pois sabemos desde 
Saussure (2003) que “as perturbações diversas da linguagem oral estão encadeadas 
de muitos modos às da linguagem escrita” (p.18). Além de chamar a atenção para a 
influência	da	oralidade	na	construção	da	escrita,	Saussure	já	apontava	para	o	caráter	
oral da língua e sua predominância na linguagem. Apesar disto, a escola ainda é 
vista como sendo o lugar onde se aprende a escrever, sem nos darmos conta da 
estreita relação entre as modalidades da linguagem, e de que, ao interferirmos em 
uma,	estaremos	influenciando	o	desempenho	da	outra.	Muito	se	tem	dito	acerca	
das diferenças entre a modalidade oral e a modalidade escrita da língua. Talvez 
aqui	 se	 trate,	 ao	menos	 por	 ora,	 de	 identificar	 relações	 de	 complementaridade,	
superposição ou semelhanças, pois embora seja esta a percepção de uma realidade 
que se impõe ao professor na sala de aula, a ideologia dominante na escola, a partir 
de um olhar dicotômico, dirige nosso olhar para a língua escrita.
 Entretanto, e talvez pelo fato de que os professores que trabalham com 
alfabetização e séries iniciais observem em sala de aula a estreita relação entre a 
oralidade e a produção escrita das crianças – quando começam a escrever, há uma 
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transposição do oral para o escrito, inclusive das “perturbações”, como aponta 
Saussure – a escola não é totalmente alheia a um trabalho com a oralidade, o qual, 
acontecendo	 sem	 a	 reflexão,	 fundamentação	 e	 planejamento	 adequados,	 permite	
todo o tipo de “contaminação” ideológica que o senso comum oferece.
 Constata-se uma supremacia de prestígio da escrita, também já apontada 
por Saussure, apesar do caráter oral da língua e mesmo da linguagem. Em parte, 
isto se deve ao fato de que o processo de aquisição da língua escrita se dê de forma 
significativamente	distinta	daquele	processo	que	ocorre	com	a	língua	falada.	Como	
aponta Marcuschi, enquanto a fala é adquirida informalmente na inserção cultural, 
na socialização do indivíduo a escrita é via de regra adquirida em contextos formais, 
sendo a escola, tradicionalmente, a principal responsável por isto. 
 Marcuschi ainda nos lembra que:

A oralidade jamais desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o grande 
meio de expressão e de atividade comunicativa. A oralidade, enquanto 
prática social, é inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma 
outra tecnologia. Ela será sempre a porta de iniciação à racionalidade e fator 
de identidade social, regional, grupal dos indivíduos. Isto se dá de modo 
particular porque a língua é socialmente moldada e desenvolvida, não 
obstante	seu	provável	caráter	filogeneticamente	universal,	como	postulam	
muitos linguistas e psicólogos. (p.36)

 
 Meu	ponto	de	vista	é	de	que	podemos	estar	olhando	para	especificidades	ou	
complementaridades das modalidades da língua, sem que caiamos numa valoração, 
que uma seja superior a outra. Assim, observamos que na nossa cultura letrada, 
ambas as modalidades da linguagem atuam de forma integrada e complementar, 
fato que necessita maior atenção por parte dos educadores, tão empenhados no 
ensino da escrita. 
	 É	 comum	 que	 os	 narradores	 construam,	 numa	 prática	 reflexiva,	 uma	
linguagem comunicativa que se reporta aos contadores de história da sua infância; 
pessoas que, na espontaneidade da cultura, contavam histórias, aproximando-se do 
contador tradicional20. 
 A experiência da narração tem sido bastante importante na escolha 
do repertório. Pela imagem internalizada que tenho daquilo que chamamos de 

20   Embora,	na	prática,	a	própria	definição	do	que	seja	um	contador	ou	contadora	tradicional	
seja problemática pela multiplicidade de formas com as quais pode se manifestar em diferentes 
situações, em nossa cultura, este papel  nos reporta àquela pessoa que tece relatos da própria 
experiência, ou como se assim fossem, ou a partir de relatos que ouviu, com a proximidade de uma 
conversa.	É	o	trabalhador	rural	na	fazenda,	a	mãe	que	encanta	o	filho	e	os	amigos,	ou	o	avô	que	
contava	causos	aos	vizinhos,	debaixo	da	figueira,	em	São	José,	exemplos	tirados	das	entrevistas,	e	
que ilustram o que quero dizer.
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“contador tradicional”, como pelo ato de narrar com “as suas próprias palavras”, 
faz	com	que	se	busque	histórias	com	as	quais	nos	identificamos.	Assim,	as	histórias	
são, com freqüência, escolhidas pelo encantamento que causam ao narrador, 
levando-se ainda em consideração aspectos de adequação à faixa etária do público 
ouvinte. Além disso, para muitos contadores, esta intimidade com a história 
se confunde com uma apropriação do texto. Portanto, o que se observa é um 
sentimento de que certas “histórias prestam-se mais para serem contadas”.
 Na minha experiência, parecia-me que ao narrar algumas histórias, muito 
delas se perdia. Então, voltava à prática da leitura oral21.  O esclarecimento desta 
questão partiu de Malba Tahan, para quem:

A leitura da história torna-se obrigatória, quando a beleza, o interesse 
da narrativa, não reside propriamente no enredo, mas na forma suave e 
agradável pela qual foi escrita, no estilo do autor, na originalidade de suas 
frases, no encanto literário de suas expressões22. 

 Esta	 definição	 sugere	 de	 forma	 bastante	 apropriada	 o	 sentimento	 que	
tenho diante da obra literária. Sem dúvida, o respeito pelo estilo, e talvez, a secreta 
convicção	de	que	não	seria	capaz	de	alcançá-lo	no	momento	da	narração,	fizeram-
me optar pelas histórias que – mesmo tiradas de livros, por vezes recontadas com 
apreciável estilo literário – eram narrativas oriundas da tradição oral e, portanto, 
passiveis de uma “outra versão”. Embora se deva considerar que também os textos 
autorais sejam passíveis de uma “outra versão”, o que se observa é que aqueles 
contadores que se utilizam mais freqüentemente de textos autorais têm uma prática 
narrativa baseada na memorização das palavras. Neste caso, a performance oral é 
mais	fiel	 ao	 texto	 escrito,	 no	qual	 se	 apoia.	Ao	 contrário,	 num	 reconto	onde	o	
contador relembra a história principalmente a partir de imagens mentais (como é 
o meu caso), o contador conta com suas palavras. 
 Mas, segundo Bakhtin, a palavra não pertence apenas ao falante, pois 
mesmo considerando a distância da palavra falada em relação à escrita, seu 
destinatário esta presente no momento mesmo de sua formulação23, e podemos 
considerar que, portanto, a autoria é sempre compartilhada. A minha preocupação, 

21			Refiro-me	aqui	à	leitura		para	uma	audiência,	embora,	na	prática,	toda	leitura	de	registros	
fonéticos seja uma oralização (ainda que internalizada),. Para tal situação, uso “leitura oral”,  termo 
sugerido por Malba Tahan (op cit.), para momentos nos quais que se lê histórias para um público.
22   Malba Tahan, op. Cit. p.219.
23  É certo que para Bakhtin, a questão da autoria é bem mais complexa do que a simples presen-
ça do destinatário (o outro) no momento da sua formulação, pois envolve todos os outros que já 
fizeram	uso	da	palavra,	em	outros	tempos	ou	lugares.
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no começo da minha prática como contador de histórias, quando me colocava a 
questão de escolha das histórias, não era, por assim dizer, “macular” a autoria. 
A	 formulação	 de	 Malba	 Tahan,	 afinal,	 trazia	 algum	 entendimento.	 Meu	 olhar	
para esta questão poderia ser melhor colocado através das palavras de um outro 
contador de histórias:

Não vemos muito sentido em tomarmos histórias contemporâneas 
belamente inscritas e as transformarmos em narrativas orais, com o risco 
de perder no processo boa parte de sua precisão e sutileza linguísticas. (Fox, 
1999:90).
 

 Apenas	 ao	 aprofundar	 minha	 reflexão,	 em	 tempos	 bastante	 recentes,	
pude compreender melhor o problema. Analisando a oralidade na literatura, 
Urbano	 (2000)	 comenta	 que	 a	 linguagem	 literária	 é	 artificial	 sem	 deixar	 de	 ser	
expressiva.	Note-se	que	Urbano	estabelece	o	perfil	da	língua	literária	em	oposição	
à	fala	e,	citando	Pretti,	afirma	que	“a	língua	literária,	em	função	dos	seus	objetivos	
estéticos, pode ser considerada uma variante em nível superior da língua escrita”24. 
Estabelece, assim, a língua literária como uma instância da língua escrita. 
 Certamente a poética pode ser considerada como arte narrativa, conforme 
nos demonstra Aristóteles, e sabemos da importância mnemônica que as estruturas 
e formulas de métricas e rima tinham para as tradições orais. Mas a noção de poética 
não esgota as formas de expressão narrativa da palavra falada, notadamente com 
relação à transmissão de histórias. Podemos considerar que, de forma similar ao 
observado na modalidade escrita da língua, a modalidade oral também apresenta 
uma dimensão artística, cuja função estética vai além das características da função 
meramente comunicativa da palavra, e em analogia à “literatura”, podemos ter uma 
“oratura”25.

 Oralidade e letramento
 A educação é um processo comunicativo baseado, em grande medida, 
na	oralidade.	 Se	nos	 reportamos	 a	 algumas	 reflexões	desenvolvidas	 no	 capítulo	
anterior, acerca do caráter oral da linguagem e portanto, do predomínio usual da 
oralidade como canal comunicativo, e se pensamos que a linguagem verbal (oral ou 

24   Pretti,1994, p.16.
25   Para fugir de “literatura oral”, e na falta de um termo academicamente consagrado, utilizo-me 
de oratura, a partir de uma pesquisa na Internet, na qual foram encontradas 42 referências deste 
termo.
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escrita) é por sua vez, o código mais utilizado nas práticas comunicativas cotidianas, 
poderemos concluir que a comunicação humana é eminentemente oral. 
 Mas a linguagem oral não é apenas o principal canal pelo qual o pensamento 
é comunicado: é também a forma como é pensado (Vigotsky). 
 Além disso, devemos tecer ainda algumas considerações acerca do meio 
onde esta comunicação se desenrola: a escola. 
 Aqui estamos partindo de uma concepção de escola que perceba o aluno 
como tendo um papel ativo no seu desenvolvimento e sua aprendizagem, não 
centrado nos conteúdos de uma educação ‘bancária’ no sentido empregado por 
Paulo Freire26, embora esta proposta possa trazer resultados positivos em qualquer 
tipo de ensino. Fazendo minhas as suas palavras,

O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a 
capacidade de aprender tanto mais se constrói e se desenvolve o que venho 
chamando de “curiosidade epistemológica”, sem a qual não se alcança o 
conhecimento cabal do objeto. (Freire,1997, p. 27)

 Ainda que as palavras acima remetam a uma postura que se pode reportar 
à do aprendiz (“exercer criticamente a capacidade de aprender”), o autor esclarece 
adiante	que	“isto	não	significa,	porém	que	nos	seja	indiferente	ser	um	educador	
‘bancário’ ou um educador ‘problematizador” (op.cit., 28) 
 No dizer de Reyzábal,

A educação é um processo de adequação ao meio natural, cultural e social. 
Alimenta-se de atividades de assimilação, acomodação e transformação, 
pois o indivíduo reúne informação do seu meio para oferecer uma resposta 
ativa. Converter este caminho em um simples mecanismo de adaptação, 
mais ou menos passiva, é um erro e um desperdício. Por isso, a capacidade 
cooperativa, crítica e criativa são os eixos de toda educação que respeite 
o indivíduo e valorize sua inserção (e não sua diluição) na comunidade.
(Reyzábal, 1999, p.13)

 Assim,	 a	 concepção	de	 escola	 que	motiva	 estas	 reflexões,	 é	 aquela	 que	
busca dar ao aluno a possibilidade de uma participação ativa no seu processo de 
aprendizagem, buscando práticas de ensino “problematizadoras”, através das quais 
os alunos possam ativamente reconstruir o conhecimento.
 Como é tratada a oralidade na escola? Embora tenha acima exposto a 
concepção de escola que direciona a postura pedagógica que este trabalho busca 
fundamentar, penso que a constatação de um privilégio à escrita é fato mais ou 

26   Freire,1986.
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menos corrente na maioria das propostas pedagógicas hoje praticadas entre nós, 
como	já	foi	discutido	no	primeiro	capítulo.	Portanto,	ao	refletir	sobre	este	tema,	
estaremos falando de escola num sentido mais amplo, sem diferenciarmos posturas 
pedagógicas.
 Todos contamos e ouvimos histórias no cotidiano. Falamos, em casa, sobre 
o dia-a-dia, narramos fatos acontecidos conosco ou com nossos conhecidos, somos 
portadores de uma memória histórica das nossas vidas e da nossa comunidade. 
Trazemos no fundo da memória fragmentos da cultura, e da sabedoria, através das 
histórias que escutamos na nossa infância. Histórias (lendas, mitos) que trazem 
conhecimento; experiências (histórias de vida) que geram sabedoria, que não têm 
o devido reconhecimento. As histórias sobrevivem e nos alimentam. 
 Como vimos no capítulo anterior, a língua falada é o instrumento 
predominante nas práticas comunicativas no tecer da cultura, além de ser a matriz 
da qual se estruturou a escrita. A escola, apesar de ser a instituição que se propõe 
a apresentar à criança o patrimônio cultural coletivo de forma sistemática, vem 
negligenciando um tipo de saber que pode ser construído ou transmitido oralmente  
– a tradição oral  –  além de não reconhecer a oralidade como conteúdo de ensino. 
E isto tem ocorrido por uma preocupação (e uma maior atenção) com as questões 
relativas ao registro escrito.  Esta preocupação chega a ser dramática naquela etapa 
da escolaridade em que deve dar-se tal apropriação – todos os educadores que 
trabalhamos com turmas da educação infantil e das séries iniciais, entre 5 e 8 anos, 
conhecemos a pressão social da qual os pais são porta-vozes – mas não se esgota 
aí.

Uma das mais importantes expectativas ao nível social é que a escola cumpra 
o seu papel educativo e cultural, possibilitando aos alunos que lhe são 
confiados	a	aquisição	de	elevado	nível	de	literacia27.

 E o mais inquietante é que, entre nós, justamente a escola, que elegeu a 
língua escrita como expressão privilegiada, esteja hoje formando alunos tão frágeis 
nesta competência.28  
 A hipótese que se levanta é a de que, precisamente por desconsiderarmos 
o papel da oralidade no processo de aquisição da leitura e escrita, podemos estar 

27   Trindade, 2002. “Literacia” aparece aqui como equivalente português ao que no Brasil chama-
mos letramento, conforme Soares, 2002. 
  Cf. relatório de 2000 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA,  publicado em 
www.inep.gov.ber/internacional/pisa
28   Cf. relatório de 2000 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA,  publicado em www.
inep.gov.ber/internacional/pisa
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prejudicando aquilo que se pretende priorizar. De qualquer forma, mesmo que se 
chegasse à conclusão de que tal relação não existisse, não deveríamos desconsiderar 
a tradição oral como uma expressão cultural criativa ou a oralidade enquanto 
recurso comunicativo fundamental, e que, portanto, possa e deva ser ‘ensinado’. É 
necessário,	assim,	uma	reflexão	acerca	do	papel	da	oralidade,	e	da	narração	oral	em	
particular, no seu aspecto (in)formador.

Na escola, freqüentemente, desprezou-se este especial caudal expressivo [da 
tradição oral, em virtude do prestígio da letra impressa: é importante, porém, 
destacar o valor da voz. (Reyzábal,1999:259)

 Este “desprezo”, ao qual se refere a autora, certamente tem sido muito 
mais relativo ao caráter pedagógico destes momentos do que propriamente à sua 
prática. É sabido que os educadores, principalmente aqueles da escola infantil e das 
séries iniciais do ensino fundamental, contam histórias aos seus alunos. 
 Apesar disso, a partir da observação no contexto em que atuo, constato 
que a narração oral é menos freqüente do que a leitura de histórias. Da mesma 
forma que não se percebe o caráter educativo da narração, quando esta aparece, 
quase nunca é tratada como foco de um trabalho, como o próprio conteúdo, mas 
como veículo de conteúdos escolares ou morais, ou ainda visto apenas como 
momento lúdico. Portanto, com caráter utilitário, conforme o tratamento em geral 
dado à literatura. As conseqüências de tal postura são bastante conhecidas, pois, 
além	de	ineficazes	enquanto	mensagens	admoestatórias,interferem	negativamente	
na experiência da fruição estética.
 Como diz Vigotsky (2001), a respeito da intenção moralizadora da 
literatura:

De fato, sob esta interpretação não só não se constroem nem se educam 
hábitos e habilidades estéticas como, ao contrário, transforma-se em regra 
pedagógica a transferência da atenção do aluno da própria  obra para seu 
sentido moral. O resultado é um amortecimento sistemático do sentimento 
estético, sua substituição por um momento moral estranho à estética e daí 
a natural repugnância estética que noventa e nove por cento dos alunos que 
passaram pela escola secundária experimentam pela literatura clássica. (op. 
cit. p. 328)

 Segundo Perrotti (1986), até os anos 1970, a concepção dominante da 
literatura voltada para o público infanto-juvenil tinha este caráter “pedagógico” 
ou moralizante, no seu sentido mais limitado. Este discurso, ainda segundo o 
autor, passa então por uma transformação, na medida em que se reivindica “um 
compromisso maior com a arte, e não com a pedagogia” (Perrotti,op. cit.11). Assim, 
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a produção literária se afasta do padrão pragmático encontrado até então. Mas 
Perrotti aponta para o fato de que, embora em crise no seu prestígio, o utilitarismo 
chega até nossos dias como forma dominante. De fato, considerando a escola 
que conhecemos, penso que não é difícil constatarmos tal realidade, inclusive nas 
entrevistas por mim realizadas.
 Até aqui, embora nosso foco pareça estar direcionado à literatura, isto se 
deve	ao	fato	de	que	a	produção	científica,	estar	mais	voltada	para	o	texto	escrito.		
Assim, como nos parece que o tratamento dado pela escola às histórias é o mesmo, 
sejam elas apresentadas pela linguagem escrita ou falada, nos apoiamos na literatura 
existente. 
 Muitos trabalhos têm chamado a atenção para a importância de que se 
reconheçam as relações entre oralidade e escrita, para que a escola possa realizar 
sua função de principal promotora do letramento. Em recente trabalho, no qual 
são buscadas relações entre a oralidade e a escrita para o ensino da língua materna, 
Fávero, Andrade & Aquino (2000), apontam para uma nova postura, que vem 
dominando os estudos da linguagem:
 

Parece consenso que a língua falada deve ocupar um lugar de destaque no 
ensino de língua. A motivação para que esta modalidade seja trabalhada com 
tal relevo se dá, de um lado, porque o aluno já sabe falar quando chega à escola 
e	domina,	em	sua	essência,	a	gramática	da	língua.	Por	outro,	a	fala	influencia	
sobremaneira a escrita nos primeiros anos escolares, principalmente no que 
se	refere	à	representação	gráfica	de	sons.	(FÁVERO,	2000,	p.10)

 Castilho, também enfocando o ensino da língua portuguesa como língua 
materna,	afirma:

Não se acredita mais que a função da escola deve concentrar-se apenas no 
ensino da língua escrita, a pretexto de que o aluno já aprendeu a língua 
falada	 em	 casa.	 Ora,	 se	 essa	 disciplina	 se	 concentrasse	 mais	 na	 reflexão	
sobre a língua que falamos, deixando de lado a reprodução de esquemas 
classificatórios,	 logo	se	descobriria	a	 importância	da	 língua	falada,	mesmo	
para a aquisição da língua escrita. (Castilho,1998 p. 13)

 Bastante discutida entre os lingüistas, a relação entre as modalidades oral 
e escrita da linguagem começa assim a ser explorada pela pedagogia, como propõe 
Ramos, 1999. Segundo esta autora, sua proposta é

Um conjunto de procedimentos que assume explicitamente o texto falado 
como ponto de partida para se chegar a produção do texto escrito (...) 
fornecendo uma resposta a solicitações apresentadas em vários trabalhos 
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que argumentam em favor da utilização da língua falada como base para uma 
nova metodologia de ensino da língua materna (p. IX).

 Embora este trecho pareça apontar para algumas de minhas próprias 
preocupações neste trabalho, a autora não explora a narração de histórias entre 
os encaminhamentos propostos. E, ainda que seu interesse resida na produção 
textual escrita, a partir “do texto falado” não chega a questões relativas à leitura. 
Sabemos, principalmente desde Emília Ferrero, que estes processos são distintos, 
mas sabemos também o quanto estão relacionados, não nos parecendo adequado 
um tratamento tão exclusivo. 
 Devemos, portanto, ter em conta que a estreita relação entre fala e 
escrita apontada no capítulo anterior, de complementaridades, superposições e 
semelhanças, e buscar, na escola, relações entre oralidade e letramento. Marcuschi 
diferencia fala e oralidade, propondo que

A oralidade seria	uma	prática	social	interativa	para	fins	comunicativos	que	
se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade 
sonora. Ela vai desde uma realização mais informal à mais formal, nos mais 
variados contextos de uso. (...) A fala seria uma forma de produção textual-
discursiva	para	fins	comunicativos	na	modalidade	oral	(situa-se	no	plano	da	
oralidade, portanto) sem a necessidade de uma tecnologia além do aparato 
disponível pelo próprio ser humano. Caracteriza-se pelo uso da língua na sua 
forma	de	sons	sistematicamente	articulados	e	significativos,	bem	como	os	
aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série de recursos expressivos 
de outra ordem, tal como a gestualidade, os movimentos do corpo e a 
mímica. (2001, p.25)

 Assim, temos aqui alguns elementos que podem fundamentar a presença 
da narração oral no processo educativo: a escola como um espaço de alimentação 
e reprodução da cultura escrita, abrindo possibilidades de um trabalho de “resgate” 
da oralidade, com repercussões positivas no processo de apropriação ou estímulo 
ao registro escrito.
 Por narração oral, entendo a performance do educador como contador 
de histórias, em suas mais diversas formas de expressão (com ou sem a utilização 
de objetos, maquiagem, acompanhamento musical, utilização de cenários ou 
não), mas sempre buscando comunicar-se através da palavra falada como oratura, 
espaço de recriação simbólica e estética, que ganha sentido enquanto troca entre 
artista e público. A exemplo de outras artes, acontece numa relação direta, tal como 
desenvolvido no primeiro capítulo deste trabalho.
 Ao longo destes anos de prática pedagógica como contador de histórias 
pude perceber que minhas hipóteses de trabalho com relação ao enriquecimento 
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da linguagem verbal das crianças, de fato, mostraram-se pertinentes.  Muitos foram 
os relatos de pais e professores dando conta de que podiam perceber o crescimento 
de	seus	filhos	ou	alunos	nestas	competências	que,	como	vimos,	têm	no	modelo	
representado pela professora um poderoso estímulo para as performances das 
crianças.
 Estas considerações parecem traduzir numa prática de sala de aula o 
que alguns estudos recentes vêm apontando. Em um deles, Lins e Silva e Spinillo 
(2000) examinaram o efeito de diferentes situações na escrita de histórias. Crianças 
de 7 a 10 anos, freqüentando da primeira à quarta série do ensino fundamental, 
foram solicitadas a escrever histórias em quatro situações distintas: a produção 
livre; produção oral e seguida da escrita desta mesma história; produção a partir de 
seqüência de gravuras de uma situação problema; e a reprodução de uma história 
ouvida. Como se esperava, as condições experimentais tiveram um efeito sobre 
a qualidade narrativa das histórias: as mais elaboradas eram aquelas produzidas a 
partir da seqüência de gravuras e a partir da história ouvida. 
 Muitas vezes, esta relação adquire uma concepção meramente utilitarista 
dentro da escola, como referimos anteriormente. Neste caráter “instrumental” que 
as histórias frequentemente ganham nas escolas, sendo utilizadas para dourar a 
pílula do conteúdo, este sim, o foco das atenções, ou para introduzir os alunos 
nos chamados “temas geradores”, toda uma riqueza quanto à arte literária ou a 
multiplicidade	de	leituras	simbólicas	que	um	conto	nos	permite,	ficariam	obliteradas.
 Este fato ocorre quando não queremos, com esta atividade, algo que 
ela possa oferecer por si mesma, pela natureza da sua prática. Falas como as da 
professora Jaqueline colocam a narração oral de histórias, em sala de aula, com 
claros	objetivos	pedagógicos,	previamente	definidos.	Mas	aqui,	trata-se	de	tomar	
partido de uma atividade lúdica que, pouco a pouco, tende a desaparecer na 
espontaneidade da cultura, abrindo um espaço para sua prática em sala de aula a 
partir do que nos propõe Reyzábal:

(...) a escola – e se possível os meios de comunicação – deve assumir e difundir 
estas manifestações tão ricas e antigas, e isto não só nos primeiros anos, mas 
também ao longo de toda a escolarização. Assim, cíclica e progressivamente, 
os educadores potenciarão as capacidades imaginativas, sensoriais, 
fabuladoras...é educativo trabalhar a literatura como visão originária do ser 
humano diante do mundo, das outras pessoas, da divindade, da morte, etc., 
e como construção de outra realidade, de plenitudes linguísticas... (op.cit., 
p. 271).
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 Ou seja, a mesma menina que escutou histórias quando criança de “gente 
simples, roça, de tios” e que não havia frequentado escolas onde os professores 
contassem histórias, narra agora para seus alunos, que não têm este exercício fora 
da	escola.	Assim,	a	escola	“resgata”	uma	prática	social	de	grande	significação	para	
o desenvolvimento do sujeito, atribuindo-lhe, ao menos em parte, sua dimensão 
lúdica,	ou	seu	valor	enquanto	prazer	estético.	Afinal,	ao	escutar	histórias	na	sua	
infância, provavelmente ninguém ao seu redor pensasse em desenvolvimento 
verbal ou produção textual dos seus ouvintes.
 É claro que, sempre que se conta um conto, valores estão sendo repassados, 
e que os contos não são panaceias que curam todos os males. Mas uma delimitação 
clara marcando a diferença entre a doutrinação e a legítima aproximação de 
arquétipos é, certamente, uma busca inglória. Apesar disso, devemos ter o cuidado 
de	não	aceitarmos	a	fatalidade	do	engano	e	entregarmo-nos	a	ele.	É	na	reflexão	
sobre o nosso discurso e nossa prática pedagógica, talvez consigamos alguma 
clareza,	principalmente	se	esta	reflexão	contar	com	esclarecimentos	teóricos.	
 Embora até aqui tenhamos discorrido sobre a necessidade de estarmos 
atentos ao desenvolvimento verbal dos nossos alunos, e portanto, vendo a atividade 
narrativa em sala de aula como um instrumento pedagógico, devemos voltar nosso 
olhar	para	a	especificidade	desta	prática	e	sua	função	na	cultura,	que	não	se	esgota	
em preocupações relativas ao conteúdo da matéria.
 A necessidade de aprofundarmos, na escola, um trabalho com a fala, na 
minha opinião, se torna ainda mais urgente na medida em que muitas práticas orais 
tradicionais vêm desaparecendo na espontaneidade da cultura. Desta forma, além 
de estarmos atentos à importância de práticas narrativas para a aquisição da escrita, 
representa um conteúdo fundamental para as competências comunicativas das 
novas	gerações.	Afinal,	nos	nossos	dias,	a	percepção	geral	-	até	de	senso	comum	
-  é de que, com a crescente complexidade e globalização da sociedade moderna, 
estas formas de transmissão de cultura e conhecimento vêm desaparecendo. 

Até há poucos anos atrás, as crianças começavam seu contato com a literatura 
e com a tradição cultural próprias mediante o caudal que recebiam através da 
comunicação oral, transmissora da memória coletiva do povo. Agora, toda 
esta bagagem que predispunha e desenvolvia a sensibilidade das crianças, 
desde bem pequenas, está sendo perdida. (REYZÁBAL,1999, p.269)

 
 Walter Benjamin tinha a mesma percepção, ao mesmo tempo em que 
tentava apontar os motivos para esta perda:
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Se a arte narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente 
responsável por este declínio. Cada manhã recebemos notícias de todo o 
mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão 
é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. (...) Metade da 
arte narrativa está em evitar explicações.

 
	 Na	minha	experiência	profissional	como	contador	de	histórias,	entretanto,	
a percepção é inversa. Em 1996, quando descrevia meu trabalho como “contador 
de histórias”, o retorno era quase sempre perplexidade ou dúvida, o que 
raramente acontece hoje em dia nesse mesmo contexto. Na verdade, é crescente a 
solicitação de educadores e instituições de ensino no sentido de buscar formação 
e fundamentação para o trabalho com “contação” de histórias. A utilização cada 
vez mais freqüente de tal termo entre os educadores, aponta para uma percepção 
de que esta prática pode trazer resultados positivos no trabalho pedagógico. E esta 
talvez seja uma percepção das pessoas que estão mais intimamente ligadas a esta 
prática, como aparece nas palavras de um contador de histórias:

Dos pequenos núcleos familiares ou populacionais às salas das bibliotecas 
e teatros, o contador de histórias manteve-se na ordem do dia. Alguns o 
quiseram esquecido, outros acreditaram na força solidária de quem junta 
pessoas para encantar pela palavra. Mais do que agregar, o contador de 
histórias tornou-se obrigatório na promoção da leitura e no resgate do 
lúdico e da fantasia. Ao invés de virar fumaça no tempo, o contador de 
histórias se multiplicou. (SISTO, 2001, p.79-80)

 Outros autores têm destacado a importância que o conto tradicional, ou 
o conto maravilhoso, vêm ganhando ultimamente (COELHO, 1998). De qualquer 
forma, não necessitamos mais do que um olhar para os recentes lançamentos 
editoriais, em especial voltados para o público infantil, para observarmos a 
crescente oferta do conto com raízes na tradição oral.    
	 Enfim,	na	narração	de	histórias	trazemos	para	o	cotidiano	da	sala	de	aula	
práticas pedagógicas que potencializem as questões de complementaridade entre 
as modalidades oral e escrita da linguagem verbal, e que podem tanto facilitar o 
processo de letramento como contribuir na formação de leitores.
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5
Relações entre o pré-texto no 

drama e a codificação freireana: 
possibilidades no teatro comunitário

Juliano Borba

 O	objetivo	desse	texto	é	relacionar	os	conceitos	de	codificação	presente	
na Pedagogia do Oprimido desenvolvido por Paulo Freire e de pré-texto, um dos 
conceitos centrais do Drama, desenvolvido por Cecily O’Neill. Esse texto descreve 
as	características,	semelhanças	e	diferenças	da	codificação	e	do	pré-texto	e	reflete	
essas relações com base na experiência prática de construção teatral, realizada sob 
minha direção com o Grupo de Teatro do Canto da Lagoa. O grupo comunitário 
está construindo um espetáculo explorando a temática dos espaços públicos, um 
problema concreto que a comunidade enfrenta.

 Introdução
  As	perguntas	centrais	dessa	reflexão	são:
 - Esses dois conceitos de metodologias diferentes, podem funcionar de 
maneira equivalente em uma prática teatral na comunidade? 
	 -	 Posso	 forjar	 uma	 codificação	 com	 base	 na	metodologia	 freireana	 e	
propor	uma	decodificação	aos	modos	da	exploração	dramática	 sobre	um	pré-
texto como é realizada no drama?

 Grupo de Teatro do Canto da Lagoa
 O Canto da Lagoa, através da Escola Desdobrada João Francisco Garcez 
e do NEI – Núcleo de Educação Infantil, tem sido campo de uma diversidade de 
práticas dramáticas e teatrais, muitas delas em parceria com a UDESC, como por 
exemplo, o trabalho da professora Beatriz Angela Cabral e suas experimentações 
dramáticas Colonização Açoriana, Conchas e Caramujos, Cavernas29 e 
da professora Marcia Pompeo Nogueira, como campo de estágio de teatro na 

29 Documentários sobre os processos dramáticos consultados em 15-08-2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=qzOBt9Qz1uQ
https://www.youtube.com/watch?v=rKzNhT3MkEI
https://www.youtube.com/watch?v=ndlKpNOQ6To
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comunidade. Há cerca de 20 anos a então diretora da escola, a professora e 
artista Marilde Jussara Fonseca e um grupo de professores, alunos e vizinhos da 
comunidade têm se reunido e realizado produções e experimentações teatrais, 
mas de forma intermitente, com momentos de latência. Muitas destas também em 
parceria com a UDESC. De forma que, alguns setores da comunidade, através do 
contato com essas e outras manifestações teatrais formaram um capital cultural 
que sustenta esse processo de sobrevivência do grupo.
 Estou dirigindo o grupo há seis meses e essa direção faz parte da minha 
pesquisa de doutorado sobre princípios e metodologias do teatro comunitário 
argentino, centralizadas na ideia da festa da memória. Depois de ter estudado o 
teatro comunitário argentino, a proposta foi experimentar os objetivos, princípios 
e metodologias argentinos com o Grupo de Teatro do Canto da Lagoa, ou seja, 
em um contexto diferente do original. Esse processo de experimentação está 
permitindo avaliar o que consegui aprender e o que não foi possível. Uma das 
coisas importantes que não consegui aprender foi como transformar o tema 
relevante da comunidade em um excelente espetáculo teatral. Principalmente 
porque não existe uma receita e aprendi que somente poderei aprender a 
transformar o tema em teatro através da experimentação prática.
 Desde o principio do meu trabalho com o grupo a proposta foi construir 
um espetáculo musical através da temática relevante para o grupo e para 
comunidade. A primeira etapa consistiu em fazer uma formação e integração 
do grupo, composto por antigos e novos membros. Para tanto, usamos jogos 
tradicionais, jogos de espontaneidade, jogos de improvisação. Os temas das 
improvisações	 foram	 sendo	 registrados	 e	 gradualmente	 começamos	 a	 filmar	
cada	 improvisação.	 Gradualmente	 formos	 identificando	 lugares	 importantes,	
personagens, tribos e grupos, e problemas dominantes do Canto da Lagoa. 
Começamos a incluir nas improvisações paródias de músicas conhecidas com a 
letra falando sobre a cena. Entre os mais relevantes temas foram:
 - os espaços públicos, suas importâncias e carências: a escola, a estrada do 
canto, a lagoa, o quintal em uma festa comunitária; 
 - rivalidade e competição: os de fora e os nativos, os ricos e os alternativos, 
figueira	e	Avaí,	esquerda	e	direita;	
	 -	festas:	que	acontece	nos	lugares	significativos	da	comunidade,	onde	esses	
rivais e competidores podem se relacionar e possivelmente inverter os papéis de 
status.
 A estrutura e a ideia da peça Romeu e Julieta de William Shakespeare 
pareceu conveniente pela noção de rivalidade e de festa. Seria uma forma de 
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costurar os temas políticos surgidos na exploração temática através de uma historia 
de amor. Achamos que uma história de amor jovem poderia atrair os jovens da 
comunidade	ao	grupo,	uma	necessidade	identificada	inicialmente.	Isso	nos	permitiu	
chegar numa estrutura de cinco cenas. Até então não sabemos como terminar o 
espetáculo,	nem	se	as	coisas	até	então	definidas	vão	continuar	como	estão.	
 A história é do quintal da família de Muriel, o último quintal que faz frente 
para a lagoa e usado pela comunidade em diversas práticas culturais. Por uma 
crise	financeira,	a	família	de	Muriel	está	cogitando	vendê-lo.	Muito	interessado	em	
comprar está o Sr. Valentim, que disse para a família de Muriel querer fazer ali um 
heliporto que não inviabilizaria o terreno para a comunidade. A família não gostaria 
de vender o terreno principalmente por Muriel, que é uma das que esta conectada 
com a comunidade e por isso usa muito o terreno. Com essa proposta de Valentin, 
a negociação avança. Para selar o interesse de se relacionar com a comunidade Dr. 
Valentin patrocina a festa Junina que vai acontecer no quintal essa noite. Artur, 
filho	de	Valentim	chega	do	exterior	para	ajudar	o	pai	com	os	negócios,	e	na	festa	
junina se apaixona por Muriel. Descobre-se então que o plano de Valentim na 
verdade é construir um condomínio de luxo Muriel que já suspeitava de Valentin 
então vai enfrentá-lo, ao mesmo tempo em que se encontra encantada com seu 
filho	 Artur.	 Gradualmente	 se	 torna	 uma	 jovem	 líder	 comunitária,	 com	muitos	
amigos e fazendo as coisas interessantes ao mesmo tempo em que vai buscar apoio 
comunitário para tentar impedir esse negócio, enquanto Valentin vai buscar apoio 
através do dinheiro e da corrupção. 
 Estamos em fase inicial de montagem, focando no que seria a primeira 
cena: o amanhecer no quintal e a preparação para a festa em uma família tradicional 
nativa da heroína da história, Muriel. Este processo está requerendo novamente os 
recursos metodológicos comuns ao drama para que as mais diferentes dimensões 
da cena e dos personagens possam ser exploradas antes de decidirmos como será 
composta	a	cena	definitivamente.	Através	das	estratégias	como	improvisação	sobre	
determinada dimensão da cena e de algum personagem, escrita em pequenos 
grupos	 de	 diálogos	 importantes,	 criação	 de	músicas,	 coreografias,	 definição	 de	
linha do tempo da cena, personagens na berlinda, teatro fórum relâmpago, entre 
outras	a	cena	está	ganhando	forma	e	conteúdo	mais	sofisticados	e	definidos.
 A cena dois se concentrará na apresentação da família rica, com a chegada 
de	Artur,	filho	de	Valentin	do	exterior,	que	veio	morar	com	o	pai,	que	por	sua	vez,	
está patrocinando a festa comunitária no quintal da família de Muriel. A terceira 
cena	é	a	festa	no	quintal	quando	Artur	conhece	Muriel	e	se	apaixonam	e	o	conflito	
sobre	o	quintal	se	intensifica.	A	quarta	cena	é	a	Muriel	pedindo	apoio	dos	amigos,	
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colegas da escola e professores para reivindicar o terreno como praça pública junto 
às autoridades. A quinta cena é chamada de moeda verde, representa a facilidade 
que o poder econômico tem em dobrar as burocracias e leis, e corromper os que 
deveriam	fiscalizar	e	cuidar	do	que	é	público.	

 Drama e pré-texto
 O drama se diferencia da improvisação porque propõe uma teia de 
significados	 tendo	 como	 eixo	 central	 e	 articulador	 o	 pré-texto,	 ao	 contrario	 da	
sequência	 linear	 inicio,	meio	 e	 fim,	 articulada	 na	 improvisação.	Nessa	 aventura	
de explorar dramaticamente o pré-texto, o professor joga como estruturador e 
participante do drama. “Esse processo do drama pode ser entendido como não 
tendo um texto prévio, tem estrutura episódica, uma linha do tempo estendida, 
e uma audiência integral” (1995: xvi-xvii). O livro Drama Structures (O’Neill, 
1982) tem como foco ajudar os professores a moderar a imprevisibilidade da 
improvisação, estruturando e desenvolvendo o encontro dramático através de uma 
sequência de episódios. (1995: xiv). A essência do drama pode ser resumida como 
a construção de uma história através da ação dramática e teatral
 O conceito de pré-texto é uma das vértebras centrais na ossatura do drama 
e foi desenvolvido no inicio dos anos noventa por Cecily O’Neill (1995: xv). O pré-
texto é o meio e o impulso pelo qual a exploração dramática é lançada. O pré-texto 
é um dos possíveis disparadores e estruturadores para o drama. O pré-texto possuir 
certas características e princípios que o torna fértil essa tarefa exploratória. Para 
O’Neill, o drama sempre é iniciado através de um pré-texto (1995) um estímulo 
que lança o mundo dramático. O pré-texto pode ser uma imagem, um artigo de 
jornal, uma canção, um vídeo curta metragem, ou qualquer outro item que dispare 
a curiosidade e a motivação dos participantes. As principais características do pré-
texto são:
 - É uma fonte ou estímulo que inicia, dispara a ação dramática;
 - Povidencia uma introdução e uma estrutura para o drama;
 - Sugere temas, personagens, tarefas, ações;
 - Estabelece lugares, atmosfera, situações;
 - Oferece algumas possibilidades;
 - Possui um problema inerente a ser explorado pelo drama;
 - Encoraja explorações e transformações
 - Gera engajamento entre os participantes e com o problema a ser solucionado.
 No drama o pré-texto conecta com o passado, sugere um futuro, mas 
opera dentro de um momento presente dramático (1995: 21). Por exemplo, é 
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possível estabelecer uma exploração dramática através de um anuncio que diz: 
“100 dólares para quem passar uma noite na Darkwood House” (O’NEILL, 1995: 
21).
	 O	meu	 desafio	 foi	 entender	 como	o	 drama	 poderia	 ser	 útil	 tanto	 para	
estruturar uma exploração dramática sobre temas importantes à comunidade, 
quanto forma de criação em ação de um texto dramático base para a construção de 
um espetáculo teatral. Os temas importantes da comunidade, por sua vez, são foco 
da	codificação	proposta	na	Pedagogia	do	Oprimido.

 Codificação na Pedagogia do Oprimido
	 Para	relacionar	o	conceito	de	codificação	na	educação	é	preciso	entender	
que esse conceito está dentro da metodologia de educação dialógica proposta na 
Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (1977). A Pedagogia do Oprimido está 
fundamentada	em	princípios	como	amor,	humildade,	fé	nos	homens,	confiança,	
esperança, pensamento crítico, universo temático, situações-limites, homem como 
ser histórico, inédito-viável, investigação temática participativa, temas geradores, 
codificação,	decodificação,	entre	outros	(Ibid.).
 Na Pedagogia do Oprimido (Ibid.), existe o processo de transformação 
dos	temas	geradores	em	uma	codificação,	que	será	explorada	pelos	envolvidos	em	
um	processo	chamado	de	decodificação.	Para	Freire	 a	 codificação	permite	uma	
exploração dialógica capaz de aprofundar os níveis críticos de conhecimento da 
realidade, pois é elaborada a partir de compreensão por parte dos educadores, 
e possivelmente dos próprios educando, das situações-limites que estes últimos 
enfrentam. A motivação em aprender está posta na medida em que a exploração 
da	 codificação	 providencia	 uma	 chance	 para	 superar	 essas	 situações–limites.	O	
processo	de	 transformação	dos	 temas	geradores	 em	codificação	é	um	processo	
de transformação de temas abstratos em uma situação concreta e problemática, 
que	posteriormente	vai	ser	decodificada,	num	procedimento	de	entender	e	refletir	
sobre	essa	situação	concreta,	ou	seja,	um	caminho	reflexivo	e	abstrato	(Ibid.:	110-
114).
	 Desse	 modo,	 codificação	 é	 uma	 unidade	 simbólica	 representativa	 dos	
temas geradores e da situação existencial dos participantes, que vai ser oferecida 
como um problema comum a ser estudado e resolvido por todos os envolvidos. Na 
codificação	está	contida	a	problemática	da	situação-limite	e	dos	temas	geradores	
que	foram	identificados	na	pesquisa	temática	participativa.	Esse	problema	oferecido	
pela	codificação	servirá	como	um	elemento	estruturador	da	educação	dialógica,	que	
acontecerá	principalmente	no	processo	de	decodificação,	uma	educação	dialógica	
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engajada	com	que	importa	e	significa	aos	participantes.

 Pré-texto e Codificação
 Um dos problemas aqui propostos no inicio desse texto foi saber se 
esses dois conceitos, de metodologias diferentes, podem funcionar de maneira 
equivalente em uma prática teatral na comunidade? Minha investigação me leva a 
crer que não podem funcionar de maneira equivalente, porque apesar de algumas 
similaridades de sua composição, objetivos e metodologias, eles operam de forma 
diferente, e podem muito bem ser usados de forma complementar.
	 Tanto	o	pré-texto	quanto	a	codificação	são	compostos	como	uma	unidade	
concreta, fechada e acabada, ou seja, não é um fragmento ou uma abstração. No 
entanto, no drama, o pré-texto pode estabelecer uma conexão com o nível de 
interesse dos participantes, mas somente através da sua exploração emergirá temas 
mais	conectados	coma	suas	realidades.	Já	a	codificação	surge	da	pesquisa	temática	
participativa, ou seja, de um trabalho prévio com o grupo, para que seja criada ou 
selecionada	a	codificação	que	será	decodificada.	
 O objetivo do pré-texto seria estruturar e canalizar a exploração dramática 
de uma forma estimulante e complexa, que permita a construção de um possível 
texto	 dramático	 em	 ação.	 Já	 o	 da	 codificação	 seria	 estruturar	 e	 canalizar	 a	
alfabetização	de	 forma	questionadora	e	dentro	de	um	universo	significativo	aos	
participantes.	 Ao	 problematizar	 os	 elementos	 que	 compõem	 a	 codificação,	 os	
envolvidos	realizam	a	decodificação,	que	seria	um	entendimento	distanciado	das	
estruturas que tornam a situação problema um limite para a humanidade desse 
grupo. 
 No que se refere à metodologia, o pré-texto opera como um elemento 
central que será explorado dramaticamente a partir de diversas dimensões. Por 
exemplo, pode-se querer saber da relação familiar de um personagem central 
emanado pelo pré-texto, depois sua relação com a comunidade, depois seus desejos 
e medos mais íntimos, depois o que restou da história desse personagem 100 anos 
depois	do	acontecimento	proposto	no	pré-texto,	etc.	A	codificação	é	explorada	
dialogicamente, e as artes são encaradas originalmente como metodologias 
complementares para esse entendimento distanciado dos elementos que estruturam 
o	problema	proposto	na	codificação.	
 Por um lado, o pré-texto opera em função do drama e do teatro, é uma 
metodologia	 relacionada	 à	 exploração	 de	 um	 contexto	 ficcional.	 Nesse	 caso	
específico	do	Canto	da	Lagoa,	o	pré-texto	é	explorado	com	vistas	na	produção	de	
um	espetáculo	teatral.	Por	outro,	a	codificação	é	um	potencial	de	questionamento	
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que	 pode	 revelar	 o	 contexto	 problemático,	 significativo	 do	 participante,	 mas	 é	
elemento metodológico que opera com o objetivo de uma alfabetização dialógica, 
que precisa ser adaptado e integrado ao objetivo teatral na comunidade. 
 Estas operações diferentes podem se conectar e se complementar. Por 
um lado, as formas metodológicas de explorar o pré-texto, como por exemplo, 
improvisação livre sobre o pré-texto, improvisações direcionadas a partir de 
elementos e dimensões relacionadas ao pré-texto, improvisações a partir de 
objetos e textos, berlinda ou cadeira quente, linha do tempo, teatro-fórum, dança, 
redação de textos, desenhos, entre outras estratégias serviram para buscar o tema 
gerador,	que,	por	fim,	foi	encontrado:	a	falta	de	espaço	público	no	canto	da	lagoa.	
A	codificação	foi	estipulada	como	uma	situação	particular	dentro	desse	contexto	
temático: “festa comunitária no quintal, patrocinada pelo vizinho rico que quer 
comprar e construir”. As festas comunitárias são práticas sociais relevantes para a 
comunidade, para o grupo e para a pesquisa do diretor e como falta espaço público 
elas acontecem nos quintais e terrenos. O pré-texto foi uma versão da peça Romeu 
e Julieta de William Shakespeare contextualizada em função do tema gerador e da 
codificação.	

 Reflexões finais
 Ainda é difícil precisar todo o potencial da relação entre o pré-texto do 
drama	e	 a	 codificação	 freireana,	mas	na	experiência	 em	progresso	no	Canto	da	
Lagoa	é	perceptível	que	a	relação	está	dando	frutos,	pois	conseguimos	identificar	
o	 tema	 gerador	 e	 criar	 a	 codificação	 e	 o	 pré-texto	 através	 principalmente	 das	
estratégias	de	exploração	dramáticas,	principalmente	a	improvisação.	A	codificação	
e	pré-texto	foram	tanto	criados	e	estão	sendo	explorados	e	decodificados	através	
desse mesmo processo recorrente ao drama. 
	 É	 possível	 tanto	 criar	 quanto	 explorar	 o	 pré-texto	 e	 a	 codificação	
estabelecendo os elementos fundamentais para a construção do espetáculo através 
das estratégicas metodológicas usadas no drama. Isso é particularmente relevante, 
pois facilita o entendimento do potencial do drama e suas estratégias metodológicas, 
que por sua vez são estratégias dialógicas, coerentes com a proposta freireana.
	 Neste	exato	momento	o	grupo	do	Canto	da	Lagoa	está	decodificando	e	
explorando o pré-texto com base na montagem de uma performance – festa a ser 
realizada	na	comunidade	no	final	do	ano.
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Cartografia escolar e alfabetização30
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RESUMO: Visando	 capacitar	 professores	 e	 futuros	 profissionais	 dos	 anos	
iniciais	 do	 ensino	 fundamental,	 o	 grupo	 PET	Geografia	 da	UDESC	 realizou	
durante a 4ª Jornada de Linguagem da FAED/UDESC um minicurso com a 
temática	“Cartografia	Escolar	e	Alfabetização”.	Seu	principal	objetivo	é	ensinar	
técnicas	para	que	os	conteúdos	cartográficos	sejam	trabalhados	de	forma	lúdica	
e interativa, possibilitando a apreensão de determinados conceitos-base. Esta 
apreensão se torna imprescindível para continuidade e aprofundamento do 
conhecimento	 sobre	 cartografia	 nos	 anos	 finais	 do	 ensino	 fundamental	 e	 no	
ensino médio. 

Palavras-chave: cartografia,	formação	de	professores,	técnicas.

 Introdução
	 Após	 pesquisas	 realizadas	 no	 ano	 de	 2012,	 o	 grupo	 PET	 Geografia	 da	
UDESC constatou que a grande maioria dos alunos que iniciavam no ensino médio 

30			Minicurso	coordenado	pela	Profª	Drª	Vera	Dias,	coordenadora	do	Programa	PET-Geografia	da	
FAED/Udesc.
31  Acadêmico	do	curso	de	Geografia	(Bacharelado	e	Licenciatura)	na	FAED/UDESC,	onde	atua	
como	bolsista	do	grupo	PET	Geografia.	E-mail:	joaodaniel@hotmail.de	
32  	Acadêmica	do	curso	de	Geografia	(Licenciatura)	na	FAED/UDESC),	onde	atua	como	bolsista	
do	grupo	PET	Geografia.	E-mail:	marinapbernardes@gmail.com	
33			Acadêmico	do	curso	de	Geografia	(Licenciatura)	na	FAED/UDESC,	onde	atua	como	bolsista	
do	grupo	PET	Geografia.	E-mail:	ttheusjp@hotmail.com
34			Acadêmico	do	curso	de	Geografia	(Bacharelado	e	Licenciatura)	na	FAED/UDESC,	onde	atua	
como	bolsista	do	grupo	PET	Geografia.	E-mail:	rapha1991@gmail.com



64

não	 possuía	 base	 alguma	 sobre	 cartografia.	 Tendo	 isto	 em	 vista,	 o	 grupo	 julgou	
necessário	fazer	algo,	no	caso,	elaborar	e	executar	o	projeto	“Cartografia	para	Crianças”.	
Porém, para aplicar e elaborar o projeto nas escolas seria necessária uma formação. Esta 
foi	obtida	através	de	uma	oficina	aplicada	na	FAED/UDESC	por	Rosemy	da	Silva	
Nascimento	(professora	do	curso	de	Geografia	da	UFSC).	Devidamente	capacitados,	
os	bolsistas	partiram	para	a	elaboração	da	oficina,	aplicando-a	pela	primeira	vez	na	
Escola Estadual Leonor de Barros, localizada no bairro Itacorubi – Florianópolis/SC. 
	 Primeiramente	 a	 oficina	 consistia	 em	 trabalhar	 conceitos	 básicos	 de	
cartografia	 com	 crianças	 de	 10	 a	 12	 anos.	 Visando	 que	 estas,	 ao	 ingressarem	 no	
ensino médio, apresentassem ao menos, parte dos conceitos aprendidos neste projeto, 
assim facilitando a compreensão de uma série de outros conteúdos ministrados que 
demandam	estes	princípios	cartográficos	básicos.
	 No	início	de	2014,	o	grupo	PET	Geografia	da	UDESC	recebeu	um	convite	
para	ministrar	um	minicurso	que	abordasse	a	temática	da	cartografia	no	âmbito	do	
ensino na IV Jornada de Linguagem da FAED/UDESC, realizada entre os dias 21 
e 23 de maio de 2014. Após reunião, o grupo decidiu aceitar o convite e planejar-se 
para a aplicação do minicurso. Em discussão, chegou-se a consenso que os integrantes 
do	grupo	que	iriam	aplicar	a	oficina	seriam	João	Daniel	Barbosa	Martins	e	Raphael	
Meira Knabben (bolsistas mais experientes no grupo), além da bolsista Marina Pinho 
Bernardes e do bolsista Matheus Julio Pereira. Dentro do grupo PET desenvolvemos 
nossas atividades pelo princípio da educação tutorial, sendo indispensável que ocorra 
o aprendizado com a relação entre estudantes mais experientes no programa e outros 
mais novos, desta forma não há apenas a relação de tutoria entre o professor e os 
estudantes, mas também entre estes últimos entre si.

 Objetivos
 O objetivo principal do minicurso foi capacitar àqueles que participaram para 
ministrar	os	conteúdos	cartográficos	nas	séries	iniciais	do	ensino	fundamental	de	forma	
lúdica, assim como fora feito alguns anos atrás pela Professora Rosemy Nascimento 
(UFSC) com os bolsistas do grupo. Como outros objetivos, também se pode citar a 
divulgação	da	geografia	como	disciplina	a	ser	desenvolvida	nas	séries	iniciais	do	ensino	
fundamental, a divulgação do Programa de Educação Tutorial e a possibilidade de 
inserção em outros projetos pelo contato com novas pessoas.
 Para introduzir a noção de escala, legenda e outros elementos do mapa 
foram feitas atividades práticas como o mapa do corpo humano, onde o contorno 
de uma pessoa é desenhado em papel pardo e os outros presentes posteriormente 
representam detalhes no desenho. Práticas de projeção e de perspectiva também 
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foram feitas, como pintar a forma da Terra em uma laranja, depois retirar a casca e 
mostrar o planeta distorcido. Estas são práticas que visam a ludicidade, facilitando 
a construção do conhecimento, apesar da abstração do conteúdo. 

 Materiais e Metodologia
 Em reunião, o grupo discutiu e decidiu as atividades a serem realizadas no 
minicurso em questão. Para desenvolvê-las foram necessários: exercícios de escala 
levados impressos para os participantes, uma laranja para introduzir o tema da 
segunda atividade, globos de isopor, canetinhas hidrocor, lápis de cor, giz de cera e 
papel pardo. Também foram utilizadas maquetes, isopor e argila para demonstrar 
possíveis atividades a ser desenvolvidas com os alunos, porém devido ao limite 
temporal, não foram trabalhadas durante o minicurso.
 O minicurso teve início com a apresentação dos oito participantes, além 
dos	quatro	ministrantes.	Foi,	também,	explanado	que	o	projeto	“Cartografia	para	
Crianças”	foi	desenvolvido	com	o	intuito	de	desenvolver	habilidades	cartográficas	
em crianças do ensino fundamental, visando estimular a leitura e a representação do 
espaço	a	partir	do	domínio	de	técnicas	e	fundamentação	científica,	além	de	deixar	
claro que o conhecimento é construído através de linguagem de fácil compreensão 
e de forma lúdica, utilizando atividades manuais e resolução de pequenos exercícios 
para	fixação	do	conhecimento.	
 Após, introduzimos alguns conceitos teóricos básicos, pois acreditamos 
que antes da realização prática é imprescindível a discussão teórica. Há necessidade 
de incorporar conceitos essenciais como escala legenda e orientação para a 
criação	dos	mapas.	Foram	 introduzidas	noções	 sobre	a	cartografia,	 sua	história,	
importância e o quanto ela está presente no nosso dia a dia apesar de não 
percebermos. Esta experiência concreta foi ponto de partida para inseri-los no 
tema.	A	partir	daí	ocorreu	observação	reflexiva	e	conceituação	abstrata,	para	uma	
posterior experimentação de novas ideias. É o que Kolb (1984) representaria em 
seu famoso círculo da aprendizagem experimental, onde as pessoas passam por 
quatro momentos: sentir, observar, pensar e realizar.
 Logo após a discussão teórica, realizamos a primeira atividade prática, que 
consistiu na ampliação de uma rosa dos ventos. A atividade de redução não foi 
realizada, apenas disponibilizada para os participantes, na informalidade dissemos 
que era “tarefa para casa”. Nesta atividade foram trabalhadas as noções de escala 
e orientação, pois os participantes completaram os pontos cardeais e colaterais. O 
modelo para ampliação de escala apresenta duas grades de tamanhos diferentes, 
lado a lado, uma apresentando metade do tamanho da outra, no formato quadrático 
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12x12. A grade de menor tamanho contém uma rosa dos ventos que deve ser 
copiada, utilizando o molde da grade vazio (maior) com o objetivo de ampliar 
o tamanho do desenho, logo, a escala e a quantidade de detalhes que podem ser 
observados. Já o modelo para redução de escala utiliza basicamente o mesmo 
processo, porém, de maneira inversa, onde as grades com as mesmas características, 
ao invés de conter o desenho base na grade menor para ser ampliada, encontra-se 
na grade maior, para, então, ser copiado em tamanho reduzido. Quando em sala 
de aula, um questionário com estes conceitos é feito e corrigido em sala de aula 
conjuntamente, para termos uma forma de avaliação.
 Para a segunda atividade prática do dia, iniciamos com uma demonstração 
utilizando uma laranja desenhada com os continentes da Terra, de forma a 
reproduzir um globo terrestre. A laranja é descascada de maneira a obter duas 
metades de uma esfera, deste modo é possível visualizar a distorção gerada pela 
planificação	de	uma	esfera.	Logo	em	seguida	um	mapa-múndi	na	 forma	de	um	
planisfério em gomos foi distribuído entre os participantes, que tiveram que colorir 
cada continente de uma cor e confeccionar a legenda correspondente. Enquanto 
escolheram	 as	 cores,	 foram	 introduzidos	 elementos	 cartográficos,	 como	o	 caso	
da legenda, onde a cor azul representa as águas, não podendo ser utilizada para 
representar terra. Feito isto, o mapa foi recortado e colado sobre a esfera de 
isopor encaixando os gomos do planisfério montando desta forma um pequeno 
globo. Esta atividade consumiu bastante tempo, da mesma forma que acontece 
nas escolas, porém torna-se bastante atrativa, pois permite o trabalho em equipe, 
dinamizando o processo construtivo.
 Depois da “atividade do globinho”, demonstramos uma atividade que 
realizamos nas escolas, ela consiste em posicionar uma maquete no centro da sala 
e os alunos ao redor dela. A partir da observação, os alunos desenham a maquete 
de acordo com sua perspectiva. Depois é solicitado que desenhem a maquete sob 
uma perspectiva aérea, representando o todo observado, trabalhando o espaço e a 
sua perspectiva.
 A terceira atividade prática foi a do mapa do corpo, ela consiste na 
elaboração de um mapa corporal, trabalhando orientação, hemisférios, latitude e 
longitude. O material principal desta prática é um pedaço de papel pardo onde 
uma pessoa (no minicurso a pessoa em questão foi a ministrante Marina) é 
desenhada pelos colegas. Depois de ser desenhada, os participantes do minicurso 
(sob orientação dos ministrantes) foram construindo a legenda do mapa, esta 
construção foi feita quando as pessoas inserem signos no desenho original (como 
linhas que dividem as roupas, anéis, bolsos, brincos, olhos, boca, nariz, detalhes 
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das	vestimentas,	entre	outros)	e	os	significam	no	espaço	inferior	direito	do	papel	
pardo. Durante a prática são colocados título, orientação, fonte, legenda e escala, 
os elementos principais do mapa. A legenda do mapa é composta pelos objetos e 
classes que se encontram no “mapa”, como calça, brincos, anéis, etc. A orientação 
é composta pela rosa dos ventos, além da orientação do corpo (esquerda e direita). 
A fonte é dada pelo nome dos próprios participantes do minicurso. A escala, como 
foi baseada no contorno do tamanho real da pessoa, é 1:1.
 Terminado o mapa do corpo, foi demonstrada outra atividade realizada 
com os alunos durante a aplicação do projeto nas escolas. É a atividade de 
construção de uma maquete, que insere o conceito de curvas de nível. Esta é 
bastante dinâmica e atrativa, pois além de ser realizada em grupo, utiliza materiais 
como argila, tintas e isopor, que despertam o interesse dos alunos. 

 Resultados e Discussões
 Quando se trata de uma atividade lúdica, ela se torna mais atrativa, abrindo 
maiores possibilidades de interatividade e compreensão. Muitos se envolvem e se 
esforçam para realizar as atividades. Os bolsistas Marina e Matheus vivenciaram 
experiências inéditas, como estar pela primeira vez ministrando um minicurso, ou 
ver um docente da instituição estar no minicurso como participante e não como 
ministrante.
 As atividades proporcionaram aos participantes uma tarde agradável, de 
bastante aprendizado e, inclusive, de diversão. A realização das atividades fez com 
que o grupo pensasse em como aplicá-las com seus alunos, ou como difundir este 
minicurso	entre	outros	profissionais	de	educação.	
 Foram recebidas propostas para aplicação deste projeto em duas 
localidades. Uma oferecida por um estudante de mestrado da UDESC, para atuar 
com um grupo dos Alcoólicos Anônimos no município de Florianópolis, para que 
os participantes possam perceber o espaço de outra maneira. Assim, estimulariam 
outros sentidos com o intuito de inibir, pelo menos em parte, a dependência química 
dos membros auxiliados pelo AA. Outra possibilidade aberta foi a capacitação de 
professores da rede pública de ensino do município de Garopaba, que o grupo 
PET	Geografia	da	UDESC	poderia	realizar	durante	o	ano	de	2015.
	 Além	 da	 disseminação	 do	 conhecimento	 cartográfico	 entre	 os	
participantes, foram levantadas discussões pertinentes ao dia a dia na sala de 
aula. Uma delas foi uma questão ligada à atuação do professor como educador, 
pois sua participação na vida e formação da criança vai além do mero ensino. 
No tocante diário, uma discussão levantada foi relacionada à atividade do mapa 
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do corpo, onde, no momento da escolha das cores que comporiam os itens do 
mapa, os alunos poderiam escolher diferentes lápis de cores (preto, azul, amarelo, 
roxo	e	etc.).	Porém,	há	uma	cor	específica	que	vale	a	reflexão,	a	chamada	“cor	de	
pele”. O que seria cor de pele? Amarelo queimado, bege, marrom? A resposta é 
difícil e incerta. Num contexto multiétnico, que, provavelmente, é a realidade de 
muitas escolas brasileiras, cabe a esta discussão difundir a questão étnica, onde as 
pessoas podem ser diferentes nas cores, como em diversos outros aspectos, como 
comportamentais, de orientação e/ou religiosos. Portanto, as diferenças devem ser 
aceitas e respeitadas. 

 Considerações Finais
 Na	 ciência	 geográfica,	 a	 prática	 facilita	muito	 o	 aprendizado	 donde	 se	
conclui que as atividades lúdicas auxiliam no desenvolvimento de noções abstratas 
como a elaboração de mapas. Este projeto foi uma grande oportunidade para os 
quatro ministrantes do minicurso, a facilidade em colocar-se frente a frente aos 
participantes é também uma habilidade muito incentivada pela tutora do grupo 
e pelos petianos (integrantes do PET), pois sendo de um curso de licenciatura, 
é interessante que se faça uma preparação para quando exercermos o papel de 
construtores do saber.
	 Este	minicurso	proporcionou	não	só	a	interação	de	profissionais	do	âmbito	
geográfico,	mas,	também,	de	outras	áreas	como	da	pedagogia	e	psicologia,	no	qual	
houve	uma	 troca	 inestimável	de	 experiências.	A	difusão	da	 cartografia	 e	outros	
saberes	relacionados	à	geografia,	assim	como	de	qualquer	área,	deve	ser	estimulada	
em caráter interdisciplinar e em diferentes cursos e campos do conhecimento. 
 O que difere o homo sapiens sapiens das outras criaturas que a humanidade 
conhece	 é	 a	habilidade	de	 reconhecer	padrões.	O	 ser	humano	aplica	definições	
aos objetos que observa no espaço. Esta habilidade vai muito além da simples 
observação do meio no qual está inserido, partindo, então, para sua catalogação 
e	 análise.	A	 ciência,	 de	modo	 geral,	 pode	 ser	 uma	 espécie	 de	 autorreflexão	 do	
próprio universo sobre si mesmo, onde o ser humano, como tudo que constitui o 
espaço,	é	um	dos	infinitos	objetos	de	estudo	dos	ramos	do	saber.
 Se a psicologia que estuda a psique humana, a antropologia que estuda o 
comportamento	humano,	 e	outras	 tantas	ciências	que	estudam	áreas	específicas	
de interesse, buscam respostas sobre perguntas que antes não existiam, qual seria 
a	 resposta	final	de	cada	ciência?	Será	que,	de	 fato,	existe	alguma	pergunta	a	 ser	
respondida?
 



69

 Para estas e outras perguntas podemos ainda não ter respostas, porém, 
uma coisa é certa: a ciência é um sistema universal absolutamente indissociável. 
Nele, cada segmento depende diretamente de outro para que seus anseios por 
respostas sejam contemplados. Isso deve ser levado em consideração para um real 
avanço e desenvolvimento social, que oportunize a interdisciplinaridade, assim 
como o incentivo feito com maestria pela IV Jornada de Linguagem da FAED/
UDESC. 
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SEGUNDA PARTE: 
Entrevistas

“Então, onde o adulto vai encontrar essas soluções do mundo 
imaginário para os problemas? É na literatura! A literatura é muito 
importante, pois ela é esse museu do imaginário; ali nós temos todo o 
acervo criado pela fantasia humana, criação e solução de problemas.” 

Regina Zilberman, 2014

“Foi um conjunto de fatores, aliado à decisão política de não apenas ensinar para 
reduzir índices estatísticos, mas de dar voz às pessoas, considerando-as capazes 
de intervir no curso do desenvolvimento a que estavam sendo submetidas. 
As letras deixaram de ser incógnitas para aquelas pessoas. Sentiram os efeitos 
da alfabetização na sua vida. Esperemos que as nossas crianças e jovens e 
adultos de classes de alfabetização tenham professores que deem sentido ao 
ensino	que	 realizam	e	 tornem	significativo	esse	 ensino	para	 seus	 alunos.”	

Nilcéa Lemos Pelandré, 2014

“Nós professores não somos meras pessoas de caneta vermelha na mão 
apontando erros, embora isso no ensino da norma culta faça parte. Nós 
somos muito mais que isso; somos professores da liberdade das almas.”

 José Luiz Fiorin, 2014
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1
Literatura na escola e 
formação de leitores

Lívia de Mello Reis (IFSC)
Natália Fortunato (Udesc)

Aline Helena Mafra (Udesc)
Sélia Ana Zonin (Udesc) 

Entrevistada: Profª Drª Regina Zilberman (Ufrgs)
Data da entrevista: 22 de maio de 2014

Lívia, Natália, Aline Helena e Sélia: O que é literatura? Para que ela serve?
Regina Zilberman: O que chamamos de literatura é um produto que começa a 
se difundir na civilização, principalmente na ocidental, no século XII. Até então se 
falava de poesia. Até então a circulação era principalmente oral. Por outra parte, 
nós tínhamos outro tipo de manifestação que era o drama, mais performático e 
oral. Quando a poesia e o drama começaram a ser registrados pela escrita, nasce 
propriamente aquilo que chamamos de literatura. Eram poucos os casos em que 
as manifestações originais da literatura não fossem orais. De maneira geral, eram 
poemas ditos em praças públicas, declamados perante um rei ou para uma corte e 
assim por diante. Então, a literatura está muito associada à escrita e ao impresso. 
Daí	a	origem	da	palavra:	 literatura	vem	de	litteris	que	significa	letra.	A	literatura	
é, num sentindo muito geral, aquilo que a gente conhece pela escrita. No século 
XVII e XVIII, com a multiplicação de manifestações da escrita, nós passamos a 
utilizar	a	literatura,	num	sentido	mais	específico,	mais	fechado,	associando	literatura	
não mais à crônica, à correspondência ou à diplomacia, mas às manifestações da 
imaginação	e	da	ficção.
 Assim, desde o século XVII, com maior ênfase nos séculos XVIII, XIX, 
XX e XXI, a literatura se confunde com aquilo que tem circulação pela escrita e 
que	manifesta	 situações	 criadas	 pela	 imaginação,	 pela	ficção	 e	pela	 fantasia	 dos	
homens.	 Literatura,	 ficção,	 fantasia	 e	 imaginação	 passam	 a	 corresponder	 a	 um	
mesmo campo teórico.
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 Vocês perguntam: tudo que é imaginação é literatura? Não! É tudo aquilo que 
é	transfigurado	em	texto	escrito,	ou	seja,	quando	a	imaginação	é	registrada	ela	passa	a	ser	
literatura. Sonhos, delírios e outras situações imaginárias não são literaturas, mas podem 
se converter em tal, se quisermos. O termo literatura não deu conta apenas do sentido 
restrito e, hoje, curiosamente, falamos de literatura oral, que é uma contradição, porque 
literatura não é oral. Existem teóricos que falam em oratura/oraliteratura, destacando 
a produção e a circulação puramente oral. Hoje, também falamos de literatura digital, 
de	literatura	para	além	do	livro.	Quando	um	termo	começa	a	se	especificar	para	certo	
tipo de produção, ele já começa também a não dar conta somente daquilo porque esse 
tipo de produção começa a aparecer por meio de outros suportes. 
	 Estou	tentando	definir	o	que	é	literatura,	mas,	ao	mesmo	tempo,	chamando	a	
atenção	para	o	indefinido	da	coisa.	De	qualquer	forma,	o	que	ainda	não	perdeu	vigência	
é essa associação entre a literatura e os produtos do imaginário que são registrados, de 
preferência, na escrita e, hoje, até por outros suportes. Para que ela serve? Ela não serve 
para muita coisa. No sentido prático, aplicado numa sociedade tecnológica como a 
nossa, a literatura tem muito pouco espaço. Ela serviu muito tempo para registrar essas 
manifestações da imaginação, para dar materialidade, além da materialidade da voz que 
é muito temporária. De outra parte, ela não tem um sentido aplicado. Não podemos 
esperar que a literatura vai salvar uma pessoa ou que ela vai mudar o mundo. Mas ela é 
muito importante pelo o que ela faz: registrar os produtos do imaginário. 
	 O	que	significa	a	imaginação?	A	imaginação	é	uma	forma	de	conhecimento	
que	não	é	filosófica	ou	teórica,	nem	prática.	Ela	fica	num	meio	termo;	entre	aquilo	que	
tem um objetivo imediato e aquilo que é puramente abstrato. Entretanto é uma forma 
de conhecimento muito importante, pois ela está ao alcance de muitas pessoas. Todas 
as	pessoas	têm	imaginação,	porém	nem	todas	pensam	filosoficamente.	A	imaginação	é	
uma das propriedades intelectuais mais importantes e universais, pois não existe pessoa 
que não tenha imaginação. Ela se materializa nos chamados produtos do imaginário, 
ou seja, o imaginário é o resultado da imaginação e se dá de diversas maneiras, por meio 
de narrativas, de símbolos, de imagens e assim por diante. Além disso, é uma forma de 
solução de problemas, isto é, oferece alternativas dentro da vida das pessoas que estão 
ao alcance delas. Isso é mais forte nas crianças. Os adultos, por serem mais práticos, 
pensam que, ao deixar se levar pela imaginação, sairão da casinha. Então, onde o adulto 
vai encontrar essas soluções do mundo imaginário para os problemas? É na literatura! 
A literatura é muito importante, pois ela é esse museu do imaginário; ali nós temos 
todo o acervo criado pela fantasia humana, criação e solução de problemas. Para uma 
criança, e nesse aspecto a literatura infantil é muito importante, isso é fundamental. A 
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literatura infantil vai apresentar histórias imaginárias e ao mesmo tempo apresentar 
soluções para problemas. Talvez a literatura sirva para dar expressão para esse mundo 
da imaginação pelo imaginário e oferecer para os seus consumidores soluções para 
problemas. Não que essas soluções precisem ser práticas e viáveis, mas basta a noção 
de que é possível solucionar problemas.

Lívia, Natália, Aline Helena e Sélia : O uso da literatura como texto pretexto 
pode impedir a literatura de exercer a sua função primordial?
Regina Zilberman: Esse é um dos grandes problemas que temos. Primeiro, porque 
a literatura e a poesia originalmente sempre estiveram muito vinculadas à escola. A 
literatura deve a sua sobrevivência à escola. Se não fossem os gregos, os romanos, 
etc. usarem a literatura na sala de aula, provavelmente esse material teria se perdido 
no	tempo.	Esses	registros	que	fizeram	a	poesia	virar	literatura	se	deve	aos	gramáticos,	
porque os gramáticos eram originalmente professores de literatura, letras. Foram eles, 
então, que levaram seus textos aos alunos, e isso ajudou a preservá-la. Ela sempre 
“carrega nas costas”, digamos assim, essa função do pretexto. A literatura serve para a 
escola, então é pretexto para alguma coisa que vai além dela.
 No mundo contemporâneo, a literatura precisa deixar de ser pretexto, ou pelo 
menos não se subordinar mais a isso. Nós podemos até, eventualmente, usar exemplos 
de textos literários para o ensino de gramática ou para representação da sociedade, e 
assim por diante. Então a literatura muitas vezes serviu para várias coisas, não apenas 
para aquele objetivo da escola que a gente deplora mais, que é ensinar o modelo e o uso 
da língua, mas também para conhecer a própria nação brasileira, como era no século 
XIX a educação das mulheres, e no século XX as desigualdades sociais, etc. 
 Acontece que, para o aluno hoje, talvez apenas na escola ele tenha a 
oportunidade de ter acesso aos livros. Com a democratização da escola, a expansão e 
a escolarização difundida por todos os recantos do país – bem ou mal, isso aconteceu, 
não importa se a qualidade nem sempre foi como que se desejaria, ou muitas vezes 
não foi – a população escolar mudou, e essa população escolar só conhece a literatura 
na	escola.	Então,	o	professor	 tem	que	entender	que	 se	ele	não	fizer	o	aluno	viver	
a literatura como ela é, não adianta ele querer usá-la para ensinar. O fundamental 
realmente é dar esse acesso ao mundo imaginário de que eu falava antes. Isso pode 
não	ser	muito	mensurável	e	é	um	problema	que	aflige	muitos	professores,	pois	o	deixa	
numa	“saia	justa”,	isto	é,	de	um	lado	ele	precisa	quantificar	o	ensino,	porque	a	gente	
acredita	que	o	ensino	seja	quantificável,	e	de	outra	parte	ele	tem	que	oportunizar	aos	
seus estudantes e a ele mesmo, porque às vezes o próprio professor não tem uma 
vivência literária desejável.
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Lívia, Natália, Aline e Sélia: Ao professor solicitar que as crianças produzam 
textos orais e escritos a partir da leitura do livro imagem ou livro ilustração, isso pode 
ser considerada uma forma de didatizar a literatura?
Regina Zilberman: Não. Eu acho que a criança pode realmente criar a partir daquilo 
que	ela	lê.	Ela	pode	verbalizar,	criar,	desde	que	não	haja	roteiros	e	metas.	Enfim,	que	
fique	uma	coisa	bem	aberta.	Acho	que	isso	é	possível	em	sala	de	aula.	É	necessário	que	
a criança faça voluntariamente, não obrigada ou condicionada. A didatização acontece 
quando você subordina isso a outro interesse. Por exemplo, ler a Bota do bode de Mary 
França e depois trabalhar a sílaba, a letra, etc. Aí, sim, você está didatizando. Mas se o 
professor transforma isso num game ou em algo que eles brinquem muito, fometará 
aquilo que se espera da literatura: criar mundos paralelos. 

Lívia, Natália, Aline e Sélia: O que você diria para um pedagogo recém-formado 
que vai lidar com essas questões de alfabetização, de leitura e de escrita na sala de aula?  
Regina Zilberman: Minha formação é em Letras, então eu lido com o ensino da 
literatura e muito com a questão de formação de leitores. O diálogo com pedagogos 
é	mais	raro.	Acredito	que	o	fundamental	é	acreditar	na	profissão.	O	professor	precisa	
ter um bom diálogo com os alunos, mas ele precisa acreditar que vai ser capaz disso e 
fomentar	justamente	isso.	A	nossa	profissão	tem	uma	coisa	que	nem	todas	as	outras	
têm: nós só lidamos com seres humanos. Um cientista lida com matéria morta, com 
objetos inanimados; e o professor lida com pessoas (e no plural). Acho que essa relação 
humana é o fundamental e não podemos perder isso de vista. 
 
Lívia, Natália, Aline e Sélia: Quais os riscos e também os limites que a literatura 
enfrenta na escola, sobretudo, gostaríamos de saber quais os riscos e também os 
limites que a literatura enfrenta no âmbito da Educação Infantil?
Regina Zilberman: Eu diria que a literatura infantil enfrenta menos riscos na 
educação infantil, ou a literatura em geral enfrenta menos riscos na literatura infantil 
do que depois, porque as crianças, mesmos as de classes populares que são crianças 
que às vezes viram crianças de rua, têm uma grande necessidade de estímulo a este 
imaginário que estou falando. É o mundo que a criança tem: o mundo da fantasia. 
Ela tem um conhecimento técnico precário, um conhecimento intelectual ainda em 
formação, mas o imaginário não aumenta, ele é sempre do mesmo tamanho, acho 
eu. Estou criando uma imagem, mas não temos mais fantasia antes ou depois; temos 
uma fantasia que tem que ser povoada, e a literatura infantil oferece isto à criança. 
Dar esta oportunidade de ela desenvolver o próprio imaginário é fundamental, e me 
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parece que isto é mais viável com a literatura para a Educação Infantil do que depois, 
porque, aos poucos, a imaginação vai perdendo este espaço, já que outras questões 
começam	a	se	apresentar,	e	aí	a	literatura	realmente	está	arriscada	a	ficar	para	trás.	
Ou seja, as pessoas vão optar por outras formas de relação com esse imaginário. Não 
que elas percam a hipótese de relação com o imaginário, mas a competição aumenta. 
Temos, por exemplo, o cinema que hoje tem investido muito nestes universos 
fantásticos; a televisão, que é muito mais barata e acessível; a internet; os jogos; e 
outras questões. 
 
Lívia, Natália, Aline e Sélia: Quais as sugestões que a professora daria para o 
professor desenvolver a sua capacidade de escolher as obras literárias para ler com 
as crianças?
Regina Zilberman: Bom, eu não falaria em capacidade, mas em habilidade. O 
professor tem que estar informado, mas acho que é muito importante que ele se 
deixe levar pelas suas próprias opiniões. Vamos supor, por exemplo: todo mundo 
diz que “fulano de tal é um grande escritor”, e então o professor não se sente à 
vontade com este, mas com outro escritor. Então, ele trabalha com aquilo que ele 
realmente gosta, mesmo que não seja o melhor. Se eu gosto de Paulo Coelho, então 
trabalho com Paulo Coelho. Eu não vejo problemas com isso, pois o importante é 
que o professor possa dar vazão a sua própria voz quando é professor; ele precisa 
ter domínio da sua ação como docente. Nós temos uma noção de que o professor é 
tão incapaz que precisamos prepará-lo por todos os lados: ele tem que ter um plano 
de ensino prévio; tem que ter esse plano aprovado; tem que seguir normas, PCNs, 
Referenciais Curriculares, etc. E tudo isso se encontra numa “caixinha pronta” onde 
o professor tem que se enquadrar naquilo como se ele fosse um incapaz, como se 
não tivesse capacidade. Ele tem capacidade, pois se ele não a tiver, das duas, uma: ou 
ele	vai	aprender	a	ter,	ou	ele	vai	mudar	de	profissão.	Mas,	a	gente	tem	que	acreditar	
mais no professor, senão, não se faz ensino. Em toda a escolarização que temos de 
quem lembramos sempre? Do professor. “Ah, aquele professor era horrível, atirava 
as tábulas de logaritmo na cabeça da gente”, ou coisa assim, pois este é apenas um 
caso. Ou, por exemplo, dizer que “aquele outro professor era maravilhoso, porque 
ao invés de nos ensinar gramática, nos fazia ler em sala de aula”. Esse foi o meu 
professor de gramática (risos). Então, nós temos que acreditar nele, porque é dele 
que todos nós nos lembramos. 
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2
Alfabetização e formação de 

professores: Pnaic em foco 
Natália Fortunato (Udesc)

Sélia Ana Zonin (Udesc)
Lívia de Mello Reis (IFSC)

Hiassana Scaravelli (Udesc)

Entrevistada: Profª Drª Nilcéa Lemos Pelandré (UFSC)
Data da entrevista: 22 de maio de 2014

Natália, Sélia, Lívia e Hiassana: A	escola	pública	possui	inúmeros	desafios	e,	um	
deles, sem dúvida, é propiciar aos educandos a autonomia para ler e escrever. Em 
sua	opinião,	quais	são	os	maiores	desafios	para	um	professor	alfabetizador?		
Nilcéa Lemos Pelandré:	O	maior	desafio	do	professor	é,	sem	dúvida,	ensinar	
a ler e a escrever. Em um momento ensinar o que chamamos de tecnologia da 
escrita, a alfabetização no sentido restrito, ensinar as letras e seus valores e como 
se organiza o sistema de escrita alfabético e concomitantemente ensinar como se 
usa esse sistema de escrita de modo a se produzir sentidos nele e por meio dele. 
Ensinar as crianças o valor dessa escrita e seus efeitos na sua vida e na vida de 
todas	as	pessoas.	O	desafio	está,	especialmente,	para	as	instituições	que	formam	
professores, em formar bem esses professores, que eles saibam como exercer a 
docência de modo competente. De igual modo, está também a responsabilidade 
dos entes federativos no que diz respeito a incorporar a formação continuada 
como sendo uma política pública de Estado e não de governo apenas. 
 
Natália, Sélia, Lívia e Hiassana: Para a professora, o que é importante para 
alfabetizar letrando?
Nilcéa Lemos Pelandré: É importante que essa alfabetização se dê a partir 
de linguagens que façam sentido para a criança. E, a partir daí, ampliar seus 
conhecimentos sobre a língua, seus usos e valores. Ao se alfabetizarem, as crianças 
têm necessariamente que ir percebendo o quanto esse aprendizado lhes vai 
proporcionando novos modos de interação no ambiente em que vivem, contato 
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com diferentes formas de linguagem, com gêneros discursivos com os quais até 
então não lhes apresentavam, possibilidades de produzir sentidos, de ler os textos 
e o mundo ao seu redor de forma emancipatória. 

Natália, Sélia, Lívia e Hiassana: Em	Santa	Catarina,	 quais	 são	 os	 desafios	 na	
efetivação do PNAIC? 
Nilcéa Lemos Pelandré: Os	desafios	do	PNAIC	são	muitos.	Em	primeiro	lugar	
desenvolver a formação continuada de professores alfabetizadores de modo que 
efetivamente eles alfabetizem todas as crianças do primeiro ao terceiro ano do 
ensino fundamental. Isso não quer dizer alfabetizar no terceiro ano e, sim, que 
não se tenha mais nenhuma criança no terceiro ano que não saiba ler e escrever.  
 Em segundo lugar conscientizar esses professores dos direitos dessas 
crianças de se alfabetizarem e que, independentemente de variáveis externas à 
sala de aula, a responsabilidade maior no processo de ensino da alfabetização é do 
alfabetizador (e não do pai, da mãe, da família ... uma responsabilidade diluída). 
Outros	desafios	dizem	respeito	à	própria	escola:	o	professor	alfabetizador	tem	de	
ser alguém que saiba alfabetizar, que tenha experiências de ensino. As turmas de 
alfabetização não podem ser mais aquelas que são “rifadas” entre os professores. 
 O PNAIC está formando Orientadores de Estudo, portanto está formando 
formadores para as escolas. Esses formadores não poderão após o PNAIC 
ficarem	em	secretarias,	em	serviços	de	escritório;	eles	terão	necessariamente	de	
estar nas escolas continuando essa formação dos alfabetizadores e formando 
novos professores das séries iniciais. Esses orientadores de estudo têm de estar 
em	salas	de	alfabetização.	Há	outros	desafios!	Em	nosso	Estado,	por	exemplo,	
uma	das	dificuldades	é	o	descompasso	nas	orientações	pedagógicas	das	diferentes	
redes de ensino, estadual e municipais. Municípios aderem ao Pacto - PNAIC, 
mas em suas escolas há um “vale tudo”, orientações às quais professores são 
obrigados a seguir em razão de materiais adotados por secretarias, muitas vezes 
sem quaisquer critérios. 
	 Outro	entrave,	sem	dúvida,	é	a	da	valorização	desse	profissional.	Ainda	
prevalece o acúmulo de horas de trabalho que impede o professor de estudar, de 
refletir	sobre	o	trabalho	desenvolvido	e	se	debruçar	sobre	o	processo	de	ensino	e	
aprendizagem que é de sua responsabilidade. Poucas possibilidades de ampliação 
de seu universo cultural vêm tendo os professores. É preciso que eles também 
sejam leitores competentes, que tenham sensibilidade para diferentes formas de 
arte, de linguagens, que ampliem os horizontes e possibilitem novos modos de 
agir no e sobre o espaço em que vivem.
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Natália, Sélia, Lívia e Hiassana: Na sua obra, “Ensinar e aprender com Paulo Freire 
– 40 horas em 40 anos depois”, há a constatação que as pessoas foram realmente 
alfabetizadas em 40 horas, por que, então, os professores alfabetizadores não 
conseguem alfabetizar as crianças em 1 ano?
Nilcéa Lemos Pelandré: Aquelas pessoas de Angicos  se alfabetizaram em 40 horas 
em razão do convívio intenso com os alfabetizadores. A atitude dos professores era 
de valorização das pessoas e de promoção do ser humano. Havia um ambiente de 
aceitação e receptividade à descoberta de novos conhecimentos. 
 Os alunos compartilhavam seus conhecimentos com os professores e não 
eram reprimidos, ao contrário, eram acolhidos e valorizados e considerados capazes 
de se desenvolverem. Embora fosse no sertão, as aulas motivavam a todos, porque 
faziam sentido às pessoas, e ainda eram usados recursos modernos à época, projetores 
e slides, em um local que sequer tinha luz elétrica; usavam geradores. Os professores 
respondiam aos interesses pessoais e do grupo, criando um ambiente, que podemos 
dizer, de imersão ao letramento. Como os professores durante o curso residiram 
na localidade, eles compartilhavam também os momentos de lazer, de trabalho, de 
refeições, de atividades em família. 
 Foi um conjunto de fatores, aliado à decisão política de não apenas ensinar 
para reduzir índices estatísticos, mas de dar voz às pessoas, considerando-as capazes 
de intervir no curso do desenvolvimento a que estavam sendo submetidas. As letras 
deixaram de ser incógnitas para aquelas pessoas. Sentiram os efeitos da alfabetização 
na sua vida. Esperemos que as nossas crianças e jovens e adultos de classes de 
alfabetização tenham professores que deem sentido ao ensino que realizam e tornem 
significativo	esse	ensino	para	seus	alunos.	
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3
Linguagem na escola: gêneros 

textuais, oralidade e escrita 
Aline Helena Mafra (Udesc)

Lívia de Mello Reis (IFSC)
Hiassana Scaravelli (Udesc)
Natália Fortunato (Udesc)

Entrevistado: Prof. Dr. José Luiz Fiorin (USP)
Data da entrevista: 23 de maio de 2014

Aline, Lívia, Hiassana  e Natália: O que o senhor nos diria sobre a perspectiva do 
trabalho	com	gêneros	textuais	na	escola	e,	mais	especificamente,	no	processo	de	
alfabetização? 
José Luiz Fiorin: O trabalho com gêneros textuais é sempre necessário porque, 
como	 afirma	 Bakhtin,	 nós	 nos	 manifestamos	 linguisticamente	 por	 meio	 deles.	
Portanto, aprender os gêneros é algo muito importante. O problema é como isso 
vem sendo difundido e trabalhado na escola. Na verdade, as pessoas pensam que 
não precisam aprender análise sintática, pois ela virou uma coisa meio memorizada, 
isto é, pensam que o aluno não faz uma real análise da sintaxe da frase, mas aprende 
a colocar os termos dentro de determinadas “caixinhas”. É preciso deixar claro 
que	a	análise	sintática	tem	a	finalidade	de	ensinar	ao	aluno	a	compor	um	período	
adequado. Entretanto, criou-se um hábito de dizer que não se deve mais ensinar 
análise sintática, pois ela não é uma verdadeira análise.
 Com os gêneros está acontecendo a mesma coisa. Não basta simplesmente 
mudar o foco, trabalhar somente com gêneros e achar que o ensino melhorou ou 
que	o	ensino	ficou	mais	moderno.	Eu	vejo	professores	ensinando	o	gênero	bula	
de remédio, e isso não é gênero para se ensinar na escola. A primeira vez que 
uma pessoa bater o olho na bula de remédio, ela aprende aquele gênero para o 
resto da vida. A escola precisa operar nos gêneros que realmente não se aprendem 
fora da escola. E portanto, ensinar a escrever uma narrativa, uma descrição, uma 
carta, mostrar o que é um editorial de jornal, ler romance, ler poesia. Isso é o 
que realmente importa na escola. O ensino dos gêneros é uma necessidade, mas 
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é preciso que o professor tome cuidado ao trabalhar com eles. A escola precisa 
operar naquilo que a criança não vai aprender fora dela. 
 
Aline, Lívia, Hiassana  e Natália: Qual é o lugar da oralidade na escola e no 
processo de alfabetização?
José Luiz Fiorin: Inicialmente, é preciso esclarecer que a escrita não é uma 
transcrição da oralidade. A oralidade é uma maneira pela qual nós produzimos 
discursos. Nós temos duas maneiras pelas quais produzimos discursos, uma é a 
escrita, a outra é a oral. Isso posto, é preciso pensar que a escola tem como tarefa 
desenvolver a capacidade linguística dos alunos. Essa capacidade linguística na 
escola se manifesta seja oralmente, seja por escrito. E a escola precisa operar com 
essas	duas	manifestações	da	 linguagem.	 Isso	significa,	portanto,	que	a	oralidade	
deve ser desenvolvida e estimulada na escola. Nós temos o hábito de pensar que a 
escola só tem a obrigação de desenvolver a escrita. Ela precisa desenvolver gêneros 
orais também. Quando eu digo gênero, estou pensando nos gêneros discursivos. 
A escola deve, portanto, considerar o trabalho com os gêneros já que é por meio 
deles	que	nós	manifestamos	a	linguagem.	Isso	significa	que	eu	penso	o	seguinte:	
a escola tem que desenvolver o gênero discussão em grupo  e não o gênero 
conversa com amigos, pois isso já sabemos fazer muito bem. As pessoas precisam 
aprender a discutir em grupo; respeitar o turno de fala dos outros; como falar em 
um determinado momento; como fazer exposição oral. Tudo isso a escola não 
desenvolve	suficientemente,	muitas	vezes,	e	torna-se	notável	pessoas	que	passaram	
anos na escola e são incapazes de desenvolver determinados gêneros orais. Eu 
penso que a oralidade tem um espaço na escola e esse espaço deve ser utilizado 
para o desenvolvimento de gêneros formais da oralidade. 
 
Aline, Lívia, Hiassana  e Natália: Podemos dizer que a escrita é uma tecnologia? 
José Luiz Fiorin: A	escrita	é	uma	tecnologia	porque	a	ciência	tem	como	finalidade	
entender o funcionamento das coisas do mundo e, no caso da linguística, o 
objetivo na verdade é compreender o funcionamento da linguagem humana. Em 
que sentido podemos dizer, então,  que a escrita é uma tecnologia? Na verdade, o 
aparecimento da escrita é a aplicação de princípios de análise das línguas do mundo. 
Por exemplo, quando a escrita alfabética surge, ela surge entre as línguas semíticas. 
Parece-nos que os fenícios foram os primeiros a ter uma escrita alfabética. Nas 
línguas semíticas, você não nota as vogais só nota as consoantes, porque há um 
mecanismo nesta língua que permite prever qual a vogal que vai aparecer num 
determinado lugar. Já no Grego, assim como em português e outras línguas, as 
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vogais	não	 são	previsíveis	 como	são	nas	 línguas	 semíticas	e	 isso	 significa	que	a	
análise da língua demandava o aparecimento das vogais. É por isso que podemos 
dizer que a escrita de certa forma é uma tecnologia.
 Em termos de ensino, para um professor, é preciso saber quais os princípios 
de análise linguísticas estão envolvidos nessa tecnologia que é a escrita e é por isso 
que é necessário um conhecimento aprofundado de fonética e fonologia para você 
entender os problemas da aquisição da escrita. Então, às vezes, é interessante notar 
que	as	pessoas	fazem	um	“escândalo”		com	certos	erros	de	ortografia	dos	alunos	
que	na	verdade	são	irrelevantes	do	ponto	de	vista	ortográfico.	Por	exemplo,	o	erro	
é	mais	frequente,	mas	ao	mesmo	tempo	menos	importante,	na	ortografia,	é	quando	
um mesmo fonema é escrito de maneira diferente. Por exemplo: na palavra auxílio, 
quando uma criança troca o X por SS, as pessoas acham um erro gravíssimo de 
ortografia.	Entretanto,	é	o	menos	significativo	dos	erros	de	ortografia	porque	o	
que ela fez foi trocar dois elementos que possuem o mesmo valor fônico, mas se 
grafam de maneiras diferentes. Agora é muito grave, por exemplo, uma criança que 
não escreve determinadas letras, que não grafa vogal, o que acontece no início da 
aquisição	da	escrita.	Esses	erros	de	ortografia	para	os	quais	ninguém	“dá	bola”	são	
erros	mais	sérios	de	ortografia.	Então,	é	preciso	entender	muito	bem	os	princípios	
de funcionamento da  linguagem alfabética para o ensino da alfabetização nos anos 
iniciais.
 
Aline, Lívia, Hiassana  e Natália: O que você diria para um pedagogo recém 
formado que lidará com as questões de escrita e oralidade na sala de aula?
José Luiz Fiorin: Nossa obrigação ao ensinar a ler e a escrever é aumentar a 
capacidade de entendimento do que a linguagem traz, é aumentar a capacidade de 
sonhar, de construir utopias. Porque a linguagem não fala somente sobre aquilo que 
existe, mas fala do que nunca existiu. E por isso ela é o meio pelo qual construímos 
sonhos	e	discutimos	questões	políticas.	Eu	influencio	e	sou	influenciado	por	ela.	
Eu armazeno e transmito conhecimentos. Eu falo da própria linguagem. Se a 
linguagem é tudo isso, eu diria que nosso papel de professor é  ampliar a capacidade 
de	refletir	e	de	agir	sobre	o	mundo.	E	se	eu	tenho	mais	capacidade	de	agir	sobre	o	
mundo, eu sou uma pessoa mais livre. Por isso, nós professores não somos meras 
pessoas de caneta vermelha na mão apontando erros, embora isso no ensino da 
norma culta faça parte. Nós somos muito mais que isso; somos professores da 
liberdade das almas. E, por isso, é muito importante o trabalho com a linguagem 
desde os anos iniciais. O nosso trabalho é encantar os alunos para a maravilha que 
é a linguagem. Esse é o nosso trabalho.          
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TERCEIRA PARTE: 
Resumos dos trabalhos apresentados
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PROJETO DE EXTENSÃO 
BORBOLETAS DA LEITURA NA ESCOLA

Maria Emilia Ganzarolli – UDESC
eganzarolli@gmail.com	
Andréia Caroline de Mattos – UDESC 
Tayrine Vilma Nascimento – UDESC

RESUMO: O Projeto de Extensão Borboletas da Leitura na Escola integra o 
Programa de Extensão Borboletas da Leitura: incentivo à formação de leitores 
- 5ª Edição, do Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação /
Centro de Ciências Humanas e da Educação -  FAED / UDESC que tem como 
princípio norteador a formação leitora de crianças e/ou jovens desprovidos do 
contato efetivo com o livro, a leitura e a biblioteca. A proposta central do Projeto 
Borboletas da Leitura na Escola é promover a leitura literária infantil e juvenil 
no espaço escolar, incluindo a sala de aula, biblioteca , sala de vídeo, sala de 
informática, entre outros e incentivar a formação do aluno leitor. O Projeto 
iniciou no segundo semestre do ano de 2010 na EEB Rosinha Campos, localizada 
no bairro do Abraão, município de Florianópolis, com atividades de promoção e 
incentivo à leitura, especialmente, para classes de crianças do Ensino Fundamental 
1 (2o ano), cuja fase  é uma das mais indicadas para incentivar a formação leitora. 
Nessas atividades o trabalho com a literatura infantil é desenvolvido a partir da 
compreensão da literatura como arte literária que envolve e sensibiliza o aluno 
para	a	leitura	de	fruição,	reflexiva,	livre	e	emancipatória.	O	Projeto	já	demonstra	
um efeito multiplicador de alunos participantes, por meio de sua inserção em 
várias turmas ao longo de três anos de execução de suas ações de forma frequente 
e contínua. O Pôster apresenta as experiências do Projeto na escola, destacando 
as	 atividades	 realizadas,	os	 resultados	obtidos,	 registros	 fotográficos,	materiais	
produzidos	 pelas	 crianças,	 entre	 eles	 um	Livro	 de	Histórias	 e	 reflexões	 sobre	
o	 trabalho	 do	 professor	 e	 do	 bibliotecário	 como	 profissionais	mediadores	 da	
leitura e formadores de leitores.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Literatura infantil e juvenil. Mediadores da leitura. 
Formação de leitores. Biblioteca escolar.
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LIVROS BRINCANTES: UMA TECITURA ARTESANAL

Eliane Santana Dias Debus – UFSC
elianedebus@hotmail.com	

RESUMO: O presente trabalho busca socializar a atividade de confecção de 
livros artesanais que temos desenvolvido nos últimos 10 anos na disciplina de 
Literatura Infanto-Juvenil e Literatura e Infância junto aos estudantes da 7ª fase e 
5ª fase do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Com o 
objetivo de compreender os elementos que compõe a feitura de um livro e pensá-
lo a partir da leitura sensorial por crianças leitoras e não leitoras, os estudantes são 
convidados	a	produzirem	seus	livros	a	partir	de	reflexões	teórico-metodológicas	
que levem em conta o manuseio lúdico do objeto, focando as distinções de livros 
de literatura infantil e livros infantis e a importância que ambos apresentam para a 
formação leitora da criança. Metodologicamente os estudantes têm que estruturar 
o texto (narrativo, poético ou imagético) e escolher o material a ser utilizado na 
confecção, no entanto podem contar com a colaboração de diferentes parceiros. 
Os livros produzidos têm se destacado por suas produções textuais criativas, 
bem como pelo material utilizado para confecção: tecido, EVA, madeira, plástico, 
papelão, cartonado, entre outros. Constata-se que muitas dessas criações têm 
sido utilizadas em estágios e atividades com crianças, ultrapassando a esfera da 
disciplina e ganhado o espaço educativo da Educação Infantil e dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. Até o momento segue-se a regra de devolver os livros 
para os estudantes, espera-se que, com a criação de um centro de referência de 
livro infantil, consiga-se a guarda do acervo e que ele possa servir de referência 
para outros fazeres. 

PALAVRAS-CHAVE: Livro artesanal. Livro infantil. Leitura. Linguagem lúdica.
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A PRODUÇÃO VISUAL ARTÍSTICA DA LITERATURA SURDA

Luiz Antonio Zancanaro Junior - CEMESPI
zancanaro@univali.br

Sany Regina Sarda Justi - CEMESPI
Tatiane Maria Luiz Zancanaro - CEMESPI

RESUMO:	Ao	longo	de	uma	experiência	profissional	na	área	da	surdez	do	Centro	
de Atendimento de Educação Especial, realizou-se através do recurso audiovisual 
registros de vídeos que mostram a produção visual de alunos surdos.  Este trabalho 
tem por objetivo contribuir com a divulgação das produções culturais dos alunos 
surdos, na faixa etária de 5 a 14 anos, que utilizam a denominada Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) como meio de comunicação. A Libras é uma língua usada pelos 
surdos que acabam se encontrando e formando a comunidade surda no Brasil. 
Classificada	 pela	 modalidade	 gestual-visual,	 sendo	 pronunciada	 pelo	 corpo,	
constitui-se como um meio de comunicação produzido pelas mãos e expressões 
facial corporal, sendo que as informações linguísticas são percebidas pela visão. 
A educação de surdo no Brasil possui uma carência no que se refere a materiais 
visuais, o que implica nas estratégias e na prática pedagógica e esta é uma das razões 
pelo	qual	não	há	avanços	significativos	no	desenvolvimento	da	literatura	surda	com	
ênfase na educação. O procedimento metodológico da experiência realizada e que 
foi apresentado aos alunos foi o de selecionar seus livros de literatura preferidos, 
os mesmos na língua portuguesa, os alunos observaram as gravuras e imagens 
e	 iniciaram	 a	 produção	 em	Libras.	 	 Por	meio	 de	 filmagens,	 após,	 as	 gravações	
foram salvas em DVD, uma vez que é importante registrar as produções visuais 
dos alunos inserindo o elemento da cultura surda. Desta maneira, outros colegas 
surdos terão a possibilidade de ler o vídeo do DVD, facilitando a comunicação 
na mesma língua, o que é uma experiência visual que tem mais intimidade e uma 
relação	de	 identificação	com	os	grupos	de	surdos.	O	resultado	contribui	para	o	
crescimento do leque de possibilidades artísticas e expressões da língua de sinais, 
o que é relevante ainda, nas políticas da educação de surdo, pois vai conquistando 
o avanço da cultura.

PALAVRA-CHAVE: Educação de surdo. Cultura surda. Libras.
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A LINGUAGEM MUSICAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES

Aline Helena Mafra – UFSC 
	ninee_pb@hotmail.com	

Carolina Fortkamp da Silveira – CFS – ED

RESUMO: O presente trabalho apresenta o resultado de um projeto de estágio 
de docência realizado no Núcleo de Desenvolvimento Infantil – NDI/UFSC no 
primeiro semestre de 2012, com crianças de três a quatro anos de idade. O projeto 
teve por objetivos contribuir para a ampliação do repertório musical e estimular 
as diversas formas de expressões corporal e artística das crianças. Para tanto, 
proporcionamos momentos em que as crianças pudessem criar e experimentar 
os	mais	variados	sons	produzidos	com	diferentes	materiais,	a	fim	de	apropriar-se	
de elementos que compõe a linguagem musical e, concomitantemente, explorar 
a expressão corporal como forma de linguagem proporcionando às crianças 
momentos lúdicos e ricos de aprendizados acerca do próprio corpo, limites, 
expressões faciais e equilíbrio. Dessa forma, buscou-se trabalhar a música nas 
suas múltiplas possibilidades, entendendo a importância da mesma na constituição 
de uma proposta educativa que favoreça o pleno desenvolvimento das crianças. 
Compreendendo a criança como um sujeito de direitos com necessidades 
individuais, a trajetória do estágio foi uma oportunidade valiosa de entender e 
trazer	 à	 tona	 as	 especificidades	do	universo	 infantil,	 bem	como	 suas	 criações	 e	
potencialidades. Momentos de diálogo e troca de ideias permearam o percurso 
do estágio de docência, onde as crianças sentiam-se à vontade para opinar sobre 
as atividades musicais propostas a elas. Para a análise do cotidiano vivido foram 
consideradas a legislação nacional e a contribuição de estudiosos da área da educação 
infantil. Por meio deste trabalho, constatamos que a música na Educação Infantil é 
um excelente meio para desenvolver e ampliar as distintas formas de expressão da 
criança, além de favorecer o equilíbrio, a autoestima e o autoconhecimento.

PALAVRAS–CHAVE: Crianças. Linguagem Musical. Educação Infantil. Estágio 
de docência.
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UMA ANÁLISE DO USO DE MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO 
NA PRÁTICA DOCENTE NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ELIZABETH 
ULYSSEA ARANTES, SITUADA EM LAGUNA/SC

Juliana Fagundes de Carvalho – UDESC 
juliana.sec.laguna@gmail.com	

Fabíola Sucupira Ferreira Sell – UDESC
 
RESUMO: O presente trabalho faz parte dos estudos desenvolvidos no projeto de 
extensão do LELA-Laboratório de Educação Linguagem e Arte, ligado ao Centro 
de Educação a Distância-CEAD/UDESC. Trata de relato de experiência sobre 
uma pesquisa de observação que busca analisar a prática docente de alfabetização 
do primeiro ciclo do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Elizabeth 
Ulysséa Arantes, localizada na cidade de Laguna/SC. Apresenta um breve resgate 
sobre os métodos de alfabetização mais difundidos no país, como forma de 
referendar	uma	reflexão	sobre	essa	etapa	educacional,	com	vistas	a:	(a)	conferir	o	
uso dos métodos de alfabetização como prática docente consciente e/ou intuitiva; 
(b) relacionar os métodos de alfabetização nos anos iniciais do primeiro ciclo; (c) 
observar	as	especificidades	dos	métodos	de	alfabetização	diretamente	no	ambiente	
escolar; (d) subsidiar uma proposta de capacitação continuada acerca do processo 
de alfabetização. Os resultados deste são entendidos como parciais, por terem sido 
recolhidos a partir de um recorte da realidade que retrata como acontece o processo 
de alfabetização no primeiro ciclo do ensino fundamental, diretamente na sala de 
aula. Este estudo tem por essência um potencial impulsionador a sucessão de novas 
pesquisas e repensar da ação pedagógica, reforçando a ideia de que deve ser inerente 
à	ação	docente	a	reflexão	acerca	dos	novos	paradigmas	pedagógico-metodológicos	
que ultrapassem as compreensões tradicionais, estas praticamente fossilizadas 
no decorrer dos anos e pelas incansáveis práticas repetitivas, a considerar que as 
crianças não se repetem ano a ano nas mesmas mesas e carteiras, por vezes ainda 
enfileiradas,	submetidas	ao	mesmo	planejamento	e	a	prováveis	insucessos.	

PALAVRAS-CHAVE: Métodos de Alfabetização. Primeiro ciclo do Ensino 
Fundamental. Prática docente intuitiva e/ou consciente.
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OS REGISTROS DO DIÁRIO DE BORDO NA FORMAÇÃO 
DO PNAIC

Maira Gledi Freitas Kelling Machado – UFSC
maira@itapema.sc.gov.br

RESUMO: Este relato de experiência tem o objetivo de socializar a diversidade 
de gêneros textuais escritos no “Diário de Bordo” pelos orientadores de estudos, 
fruto dos encontros de formação continuada no programa de formação Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) do Polo 3, do Meio Oeste e 
Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina.  Esse “Diário de Bordo” foi sugerido 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mantenedora da formação 
do PNAIC no Estado, como metodologia de registro das atividades desenvolvidas 
na formação de orientadores de estudo. A cada seminário de formação o caderno 
“diário de bordo” era encaminhado à turma para receber os registros dos encontros, 
no	qual	um	grupo	ficava	responsável	pelos	 registros	do	dia	de	 formação.	Esses	
registros poderiam acontecer no individual, em pequenos grupos ou no coletivo. 
A cada encontro de formação, embora o formato desses registros não tenha sido 
orientado pela formadora, nem como deveriam ser feitos, acabaram se estruturando 
numa organização com base nos mais variados gêneros textuais, tais como poesia, 
carta,	receita,	conto,	convite,	notícia,	ata,	boletim	de	ocorrência,	panfleto,	etc.	Esse	
“diário	de	bordo”	poderá	desencadear	reflexões	sobre	a	prática	pedagógica,	pois	
considerando	que	“a	teoria	e	a	prática	são	algo	indicotomizável,	a	reflexão	sobre	a	
ação ressalta a teoria, sem a qual a ação (ou a prática) não é verdadeira” (FREIRE, 
1980, p. 40), no qual possibilitará estudos, a partir do distanciamento do registro 
dos	 textos	contidos	no	diário	de	bordo,	 a	fim	de	que	possam	contribuir	para	a	
ressignificação	de	suas	práticas	pedagógicas.

PALAVRAS–CHAVE: Diário de bordo. Registro. Gêneros Textuais. Formação 
de Professores. Práticas Pedagógicas.
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“TODO MUNDO CONTA HISTÓRIAS...”

Liliane Alves da Silva – UFSC 
lilianeasilva@ig.com.br

Adriana da Costa – UFSC 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é socializar a vivência “Roda de Histórias”, 
realizada nos anos de 2012, 2013 e 2014, no segmento dos Anos Iniciais do Colégio 
de Aplicação, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta atividade acontece 
uma vez por semana, na sala de aula, e reúne alunos de cinco turmas, sendo dois 
primeiros anos e três segundos anos, para ouvir e contar histórias. As histórias, sem 
qualquer vinculação com o conteúdo escolar, são preparadas previamente pelos 
contadores que utilizam como recurso apenas a palavra falada. Ainda que estas 
histórias sejam retiradas de livros, optamos por contá-las. Esta opção fundamenta-
se	na	observação,	na	experiência	e	em	estudos	bibliográficos	como,	por	exemplo,	a	
contribuição de Malba Tahan (1966). Observamos que, com esta prática, é possível, 
junto à criança, enriquecer sua expressão oral e escrita, desenvolver seu interesse 
pela leitura, sua criatividade, sua capacidade e riqueza imaginativa. Bem como 
ampliar seu repertório de vocabulário e possibilitar o contato com outras culturas 
e diferentes concepções de mundo. Buscamos ainda estimular a produção narrativa 
das crianças. Na medida em que os vínculos com os contadores, com os colegas, 
com o espaço e com as vivências são construídos, as mesmas assumem a palavra. 
Essa organização potencializa a interação entre os professores, constituindo-se 
ainda como espaço de formação e trocas. Durante o período de realização da 
“Roda de Histórias” percebemos, na condição de professores, a importância de 
utilizar-se da arte de narrar com objetivo de fruição e não como pretexto para 
explorar os conteúdos didáticos, o que submeteu a uma discussão curricular do 
ensino	da	Língua	Materna,	especificamente	dos	processos	de	letramento.

PALAVRAS-CHAVE: Narração. Histórias. Criança. Letramento. Formação
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PENSANDO EM LINGUAGENS GRÁFICAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Priscila Cristina Freitas – UDESC 
priskafreitas@hotmail.com	

 
RESUMO: O presente trabalho é um relato de experiência desenvolvido numa 
parte do estágio supervisionado realizado por mim enquanto graduanda da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, com as crianças do Grupo 6 na Creche 
Joaquina Maria Peres de Florianópolis. A primeira parte consistiu em observação 
participante em diversos grupos de crianças, desde o berçário até o grupo 6. No 
segundo semestre realizou-se o projeto de docência, tendo como objetivo principal 
explorar com as crianças os diferentes gêneros textuais. O trabalho desenvolvido 
com as crianças partiu do interesse delas por determinados temas e a partir do 
que já estavam escrevendo e registrando no caderno. Isto nos motivou a explorar 
diferentes	 linguagens	 especialmente	 explorar	 a	 linguagem	 gráfica.	 Para	 tanto,	
priorizamos a escrita dos nomes das crianças por meio da utilização de diferentes 
materiais. Assim, as crianças escreveram seus nomes com argilas, massinha, no 
computador, em galhos e com letras recortadas de revistas. Partimos do princípio 
que o adulto não só informa sobre o nome ou forma da letra, como também 
destaca a importância da letra, dando-lhe foco e atenção (ROJO, 2002). O papel 
do	 adulto	 letrado	 é	 aquele	 que	 atribui	 significado	 à	 fala	 e	mostrando	 intenções	
e interesses à criança. Esta, por sua vez, vai assimilar as práticas discursivas do 
adulto	construindo	um	conhecimento	sobre	a	escrita	(ROJO,	2002).	Ao	final	da	
exploração da escrita dos nomes por parte das crianças , percebemos que muitas 
delas já conseguiam até mesmo escrever os seus segundos nomes. No entanto, 
outras crianças mostravam ainda a necessidade de terem mais oportunidades de 
escrita, sendo necessária maior interferência para incentivá-las nas tentativas de 
escrita.  Para o registro do trabalho, foram utilizadas como ferramentas a máquina 
fotográfica	e	a	filmadora	nos	momentos	de	vivências	com	as	crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Diferentes linguagens. Letramento.
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DECIFRA-ME OU TE DEVORO: OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES EM AMBIENTE LINGUÍSTICO COMPLEXO E AS 

PRÁTICAS DE CO-DOCÊNCIA EM TIMOR LESTE

Ingobert Vargas de Souza – UFSC 
ingovargas@hotmail.com

RESUMO: Independente desde 2002, o Timor Leste, situado no sudeste asiático, 
é um dos países mais jovens do mundo. Foi colônia portuguesa por quarto séculos, 
esteve sob a violenta ditadura da Indonésia por três décadas e desde 1999, com a 
intervenção da ONU, tem recebido apoio da comunidade internacional, inclusive 
do Brasil, para se constituir um país verdadeiramente independente. A Constituição 
da	República	Democrática	de	Timor	Leste	(RDTL)	define	o	tétum	como	“língua	
nacional”	e	compartilha	com	a	 língua	portuguesa	o	estatuto	de	“língua	oficial”.	
Existem ainda mais de quinze línguas locais faladas no país, e, somando-se ao 
bojo, encontramos a  língua indonésia e a língua inglesa, reconhecidas e utilizadas 
como “línguas de trabalho”. Dentro deste contexto surge, em 2002, o Programa de 
Qualificação	Docente	e	Ensino	de	Língua	Portuguesa	no	Timor	Leste,	financiado	
pelo governo brasileiro, através da CAPES e sob a coordenação pedagógica da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como um programa de cooperação 
estratégica com o objetivo de enviar missões compostas por educadores brasileiros, 
de diversas áreas de formação, para atuarem em projetos de formação de professores 
e no ensino da língua portuguesa. Este trabalho relata as ações de formação de 
educadores em ambiente linguístico complexo, realizadas durante 2013, com 
estudantes de nível superior do Curso de Formação de Professores da Educação 
Básica, da UNTL – Universidade Nacional de Timor Lorosa’e (Formação Inicial) 
e professoras atuantes na educação infantil (Formação Continuada). Fazendo uso 
da metodologia participativa, pautada na prática da co-docência, apresenta-se o 
recorte quanto aos resultados da formação de mediadores de leitura e da coleta dos 
contos tradicionais de Timor Leste como exercícios de formação e prática docente. 
Esta	ação	explicita	e	problematiza	os	desafios	da	 formação	de	educadores	num	
país	membro	da	CPLP	onde	a	 língua	portuguesa	se	configura	como	um	grande	
enigma. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de educadores. Co-docência. Mediação de 
leitura. Língua portuguesa. Timor Leste.
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SEMEANDO LEITORES

Josilene Constante (E.M. Pedro Teixeira de Melo – Ilhota)
josi9const@yahoo.com.br	

RESUMO: A leitura é extremamente importante e fundamental em nossa 
formação pessoal e intelectual. No inicio do ano letivo organizou-se o Projeto 
Semeando Leitores, que surgiu da necessidade do incentivo ao hábito da leitura 
na Escola Municipal Pedro Teixeira de Melo, localizada na área rural do município 
de Ilhota. Esta escola atende 40 alunos do 1º ao 5º ano.   Para incentivar a prática 
leitora dos alunos desta escola  estão sendo desenvolvidas atividades envolvendo 
alunos, professores, pais e funcionários na interatividade com o livro, despertando 
e estimulando o gosto  pela leitura. Este projeto tem como objetivo promover o 
envolvimento da comunidade escolar em ações que estimulem o gosto pela leitura. 
Compõe-se	de	ações	diversificada,	com	o	propósito	de	desenvolvimento	de	ações	
que estimulem a leitura por prazer. Entre as quais pode-se destacar :A Leitura no 
Posto de Saúde, onde semanalmente alunos e professores ofertam leitura e livros 
aos pacientes que aguardam consulta médica; também pode-se destacar o Campeão 
de Leitura que premia mensalmente os alunos que mais leem. Pelas estratégias 
que estão em andamento percebeu-se que o interesse pelos livros e pela leitura 
aumentou	significativamente,	na	qual	é	preciso	realizar	sorteio	para	eleger	quem	
será o aluno que irá até o posto de saúde ofertar a leitura. As visitas à biblioteca da 
escola aumentaram e o empréstimo de livros cresceu. A família também se envolve 
no	projeto	ajudando	os	filhos	a	lerem	em	casa	o	livro	da	biblioteca	e	permitindo	
e/ou	acompanhando	os	filhos	no	contra	 turno	a	 irem	até	o	posto	de	 saúde	 ler	
para a comunidade. A própria comunidade aos poucos vai aceitando a nova ideia, 
e os livros que são deixados no Posto de Saúde que timidamente começaram a ser 
folheados, hoje são lidos com mais frequência por um número maior de pacientes 
e pessoas que visitam o local.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Comunidade Escolar. Parceria.
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LINGUAGEM MUSICAL 
VINÍCIUS DE MORAES, O POETINHA E SUAS OBRAS

Cintia Torresani Pagel (SEME Brusque)
ci_torresani@hotmail.com

RESUMO: Aos dezenove dias do mês de outubro de 2013, comemorou-se o 
centenário do nascimento do poeta e compositor, Marcus Vinícius da Cruz de 
Melo Moraes, grande ícone da literatura e da música popular brasileira. Com o 
objetivo de valorizar e divulgar a música popular brasileira, o ritmo Bossa Nova e 
o artista, realizou-se um projeto musical na Escola de Ensino Fundamental Nova 
Brasília, em Brusque, Santa Catarina. O projeto foi implantado durante as aulas de 
arte das turmas dos 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, sendo 2 h/a semanais, 
entre julho e outubro de 2013. Utilizando a sala informatizada e a biblioteca 
da	 escola,	 os	 alunos	 conheceram	 a	biografia	 e	 as	 obras	 de	Vinícius	 de	Moraes,	
explorando livros, assistindo documentários, entrevistas e apresentações musicais. 
Através de CD’s, vídeos e letras das músicas do artista, os alunos conheceram, 
apreciaram e aprenderam a melodia de algumas canções que foram apresentadas 
num musical intitulado “Café com Vinícius”, realizado nas dependências da escola 
em 05/12/2013. As músicas apresentadas foram do musical “A arca de Noé” e 
outros destaques da história do compositor. Além da apresentação musical, os 
alunos criaram poesias e sonetos segundo a obra literária do Poetinha. Percebeu-se 
o interesse por parte dos alunos, que socializaram as discussões das aulas do projeto 
com seus familiares, questionando-os sobre o artista e pesquisando suas músicas, 
reconhecendo-o também na divulgação que a mídia realizou durante o ano em 
decorrência do centenário. Os projetos relacionados a música e artistas nacionais 
divulgam a cultura popular, além de desenvolver a alfabetização e letramento e a 
socialização. 

PALAVRAS-CHAVE: Vinícius de Moraes. MPB. Arte. Cultura. 
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JOGO SIMBÓLICO: VIAGEM À SELVA PERIGOSA

Carina Heil (E.E.F. Profª Augusta Dutra de Souza)
carinapipo@ibest.com.br	

Adonis Marcos Lisboa (S.M.E. – Brusque/SC)
Lucimar Gazaniga da Rocha (E.E.F. Profª. Augusta Dutra de Souza)

RESUMO: Neste trabalho, relatamos um Jogo Simbólico realizado com 1º e 3º 
ano do Ensino Fundamental, com duração aproximada de 60 minutos, envolvendo 
40	crianças,	duas	regentes	de	turma,	uma	monitora	para	crianças	com	dificuldade	
e um professor de Educação Física responsável pelo Projeto: “Corporeidade e 
ludicidade na prática pedagógica”, aplicado nos primeiros anos objetivando 
a inserção destes elementos no processo de aprendizagem escolar. A atividade 
relatada teve como objetivo: vivenciar corporalmente o jogo simbólico para 
subsidiar a passagem da ação à representação mental na aprendizagem escolar. 
Inicialmente	 realizamos	 uma	 “viagem”	 sem	 significativa	 organização	 prévia.	 A	
aceitação dos alunos foi excelente, instigando-nos a repetir a atividade. Após a 
primeira	“viagem”	as	professoras	 solicitaram	representações	gráficas	e	 artísticas	
sobre a atividade. A professora do 1º. ano solicitou que desenhassem o que mais 
gostaram. A professora do 3º. ano solicitou a escritura de um texto coletivo das 
percepções sobre a atividade. Este texto serviu de itinerário para a experiência 
aqui relatada, mencionaram que encontrariam animais ferozes, sentiriam cansaço, 
sede,	necessitariam	de	roupas	camufladas	e	armas.	As	professoras	motivaram	os	
alunos durante a semana. A professora do 1º. ano elaborou um bilhete e enviou-o 
às famílias comentando o que realizariam e objetos que poderiam levar. A 
professora do 3º. ano, explorando a autonomia dos alunos não enviou bilhete, fez 
recomendações verbais. Durante a viagem imaginária (pelos ambientes da escola) 
os alunos desceram montanhas por rapel, protegeram os colegas de ursos e cobras, 
passaram	 por	 desfiladeiros	 e	 lugares	 escuros,	 encontraram	 um	monstro	 e	 uma	
bruxa, exercitaram a escuta e a espera. Cada professora após a atividade solicitou 
aos	 alunos	 uma	 representação	 gráfica	 ou	 artística	 sobre	 a	 viagem.	 A	 atividade	
demonstrou contribuições no aprimoramento de aprendizagens em: oralidade, 
simbolização, imaginação, capacidades psicomotoras e cognitivas, trabalho em 
equipe, linguagem escrita, educação estética, superação de medos, afetividade.

PALAVRAS-CHAVE: Jogo Simbólico. Corporeidade. Ludicidade.
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CONTOS CLÁSSICOS: DO LIVRO AO VIVIDO

Adonis Marcos Lisboa (S. M.E. – Brusque/SC)
adonislisboa1969@yahoo.com.br	

Lucimar Gazaniga da Rocha (E.E.F. Profª Augusta Dutra de Souza)

RESUMO: Apresentamos, neste trabalho, a experiência de professores e alunos 
dos quartos anos matutino e vespertino no projeto “Contos clássicos: do livro 
ao vivido” em 2103 numa escola municipal de Brusque/SC. Buscamos estudar 
de modo diferenciado este gênero literário do currículo estabelecido pelas 
Diretrizes da Educação de Brusque. Objetivo geral: oportunizar o estudo dos 
contos clássicos diferenciadamente, privilegiando a corporeidade e a ludicidade 
na aprendizagem. Apresentamos os contos clássicos e contemporâneos por 
meio de leituras, narrativas e contações. Solicitamos que em duplas escrevessem 
uma releitura dos contos clássicos. Surgiram relevantes releituras. Em seguida 
transformaram suas produções em peças teatrais. Escolheram os quatro melhores 
textos de cada turma para escritura das peças. A escolha foi realizada pelos 
alunos. A transformação da releitura em peça teatral também recebeu mínimas 
intervenções docentes; apoiamos os alunos nas construções sem as determinamos. 
Acreditamos que a autonomia inicia cedo, nas menores atitudes. Esta etapa foi 
difícil,	apresentaram	dificuldade	para	elaborar	as	 falas	dos	personagens.	A	etapa	
seguinte também apresentou percalços, não conseguiam decorar suas falas. 
Esta	 dificuldade	 perdurou	 por	 alguns	 ensaios.	 Permitimos	 resolverem	 sozinhos	
a	 maioria	 das	 situações-problema	 surgidas,	 confiamos	 e	 investimos	 em	 suas	
potencialidades.	Após	os	ensaios,	peças	significativas	concretizaram-se.	Sugerimos	
transformarem-nas em histórias em quadrinhos. Cada grupo criou sua história, 
e individualmente, elaboraram sua representação artística. Após uma semana, os 
resultados foram relevantes, contribuindo para a atuação nas peças. Escrevendo as 
falas memorizaram melhor. Os grupos apresentaram-se aos colegas. Cada turma 
selecionou uma peça para a “Noite Cultural dos Quartos Anos”. Além do teatro 
apresentaram dublagens e poesias. Apresentaram-se também um teatralizador 
de	histórias	e	um	grupo	de	chorinho.	A	repercussão	foi	excelente.	Identificamos	
contribuições para aprendizagem da educação estética, capacidades psicomotoras, 
cognitivas, ampliação cultural e linguística, autonomia, afetividade e sociabilização.

PALAVRAS-CHAVE: Contos. Corporeidade. Ludicidade. Linguagens.
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DO DESENHO À ESCRITA: DESLIZES E TRANSFERÊNCIAS NA 
PRODUÇÃO DE SENTIDO NA PRODUÇÃO DE UMA ESCRITA 

DE ENTREMEIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Sandro Braga (UFSC)
san15@ig.com.br	

Clésia da Silva Mendes Zapelini (PPGL/UNISUL)

RESUMO: A escola é ou deveria ser o lugar da emergência de várias linguagens. 
No contexto da educação infantil, entrecruzam-se linguagens verbais e não verbais 
advindas de distintas materialidades e de diversos gêneros textuais/discursivos. 
A	criança	 interpreta	desenhos	gráficos	e	produz	sentidos	ao	encadear	narrativas	
orais.	De	forma	análoga,	as	crianças	em	seus	primeiros	registros	gráficos	atribuem	
múltiplos efeitos de sentido para uma mesma materialidade. À medida que elas vão 
projetando os registros sobre a folha de papel, instaura-se a condição da linguagem 
enquanto incompletude, uma vez que nem o sujeito e nem o sentido são completos. 
Nessa	 direção,	 analisamos	 registros	 gráficos	 produzidos	 por	 crianças	 de	 uma	
turma da educação infantil em que estudam crianças de 4 e 5 anos, de um colégio 
particular da cidade de Tubarão/SC. Propomos que essas produções, daqueles que, 
ainda, não dominam o código linguístico, funcionam sob o modo de escrita de 
entremeio, ao construir-se numa relação de falta; de movimento ao devir. Dessa 
forma, objetivamos analisar os efeitos de sentido e as condições de produção dessas 
produções. A discussão teórica da análise do discurso (linha francesa) nos permite 
refletir	sobre	a	implicação	do	contato	da	criança	com	as	diferentes	materialidades	
discursivas. A metodologia aplicada caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, 
exploratória, sendo adotado, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o 
estudo	de	caso.	Os	primeiros	resultados	apontam	que	entre	os	registros	gráficos	
produzidos pelas crianças e o domínio dos códigos linguísticos há um espaço/
tempo que potencializa múltiplos efeitos de sentidos. Portanto, os elementos 
constitutivos	 dessas	 materialidades	 significantes,	 compreendidos	 como	 aportes	
gráficos,	constituem-se	de	desenhos	e	de	letras,	que	são	articulados	indistintamente	
entre si no desempenho e na performance da interpretação da criança que está em 
processo de formação. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil. Escrita. Imagem. Sentido.
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BICHO PAPÃO E OUTRAS HISTÓRIAS FOLCLÓRICAS E 
“HORRIPILANTES”

Kenia Adriana de Aquino Modesto Silva (UFG)
keniaaquino@gmail.com

RESUMO: Descobrir práticas de letramento literário na Educação Infantil foi o 
objetivo deste trabalho. Teve como problema: quais as possibilidades de utilização 
da literatura infantil com crianças não alfabetizadas? Metodologicamente orientou-
se	 pela	 pesquisa-ação	 e	 pela	 autobiografia.	 Observação,	 intervenções,	 registros	
escrito,	fotográfico	e	de	áudio	foram	os	instrumentos.	A	professora-pesquisadora	
e 28 crianças de 5 anos, os sujeitos. O trabalho com histórias folclóricas e 
“horripilantes” surgiu quando um aluno levou para a sala um livro didático para 
contar a história do Bicho Papão. Como não a encontrou nas páginas, deixou 
para outra oportunidade, mesmo não sendo alfabetizado ainda. No dia seguinte 
localizou e “leu” esta e outras histórias como do Lobisomem, Curupira e Saci 
Pererê. O que intrigou é que não havia ilustrações para que ele se “apoiasse” nelas 
ao “ler”, existiam apenas desenhos de cada personagem, mas ele agia como se 
precisasse das letras para contar e “leu” apenas depois de encontrar as páginas 
de	 cada	 uma.	 Charmeux	 (2000)	 afirma	 que	 ler	 exige	 a	 utilização	 de	 suportes	
verdadeiros, pois o manejo de livros acrescenta uma dimensão afetiva, gerando 
segurança ao leitor. Foi justamente esta segurança que o aluno sentiu necessidade 
e buscou. Além disso, desde a primeira vez que “leu” suas histórias, cobrava 
“uma atividade” sobre sua narração e, didatizado e pedagogizado, como mostra 
sua	 postura,	 ficou	 satisfeito	 quando	 pedi	 que	 as	 crianças	 desenhassem	 sobre	 o	
“lido”. Acredito ter feito a coisa certa, pois o momento partiu do interesse de uma 
das crianças e todas tiveram oportunidade de se expressar, não gerando aversão à 
literatura.	Enfim,	apesar	das	incertezas	e	impasses,	mais	do	que	acertar	na	prática,	
aprendi quão sutil é a adequada (e inevitável e necessária) escolarização da literatura 
infantil, pois situações didáticas de leitura literária contribuem para o nascimento 
da criança leitora.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil. Leitura. Literatura Infantil. Letramento 
literário. Prática docente
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BRINCANDO DE SER POETA

Rosilene de Fátima Koscianski da Silveira (UFSC) 
rosilenefks@yahoo.com.br	

RESUMO: O presente trabalho relata uma experiência poético-pedagógica que 
foi replicada por três vezes na Escola de Educação Básica Irmã Edviges, em 
Criciúma-SC. Com o objetivo de favorecer o encontro da criança com a linguagem 
poética, foram elaborados projetos diferenciados a cada ano, contexto e turma 
com o intuito de convidar as crianças a ler, ouvir, fruir e brincar de fazer poesia. 
Houve um propósito comum que possibilitou a vivência poética na sala de aula, 
com ensaios brincantes de escrita de poemas. O primeiro registro em forma de 
livro da turma, chamado Nossos gatos, nossos poemas, foi feito em 2009, com 
uma turma do terceiro ano do ensino fundamental. O segundo, intitulado A 
viagem poética da Turminha do Futuro aconteceu em 2011, com duas turmas de 
quarto	ano	que	participaram	de	um	projeto	educativo	financiado	por	uma	empresa	
de ônibus que atua no município e leva as crianças para conhecer sua cidade. O 
terceiro livro, Amigos da poesia, foi produzido em 2013, com duas turmas de 
terceiro ano. A inspiração vem da leitura dos poemas de Ferreira Gullar e sua obra 
Um gato Chamado gatinho, de Mario Quintana que nos ajuda a olhar a cidade e 
a enxergá-la como uma Cidadezinha cheia de graça e cujas belezas seus nativos 
reconhecem e tem prazer em narrá-las em verso e de Jogo de bola, poema de 
Cecília Meireles. São obras inspiradoras que nos convidam a brincar de ser poeta 
e ensaiar uma escrita lúdico-poética, materializada em livro, cujo exemplar (único) 
ao	final	da	experiência	permanece	aos	cuidados	da	professora	organizadora.	Essa	
guarda	 possibilita	 o	 compartilhamento	 e	 a	 reflexão	 dos	movimentos	 realizados	
pelas	 turmas	 e	 entre	 elas,	 mostra	 as	 descobertas,	 as	 dificuldades	 encontradas,	
mas, sobretudo, coloca em relevo a satisfação de escritores e organizadores na 
apresentação de um “pequeno-grande” livro. 

PALAVRAS-CHAVE: Poesia. Inspiração. Autoria.
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AS POSSIBILIDADES DE ESCRITA NO CONTEXTO DA 
ESCOLA PÚBLICA

Adriana Cristina da Silva (SED/SC)
adricristinaead@gmail.com	

RESUMO: A prática da produção de textos no âmbito da escola pública tem se 
tornado cada vez mais escassa. São vários os fatores que corroboram para que tal 
atividade seja colocada em segundo plano, mas podemos destacar um de grande 
relevância: a falta de tempo do professor para executar a correção. A partir dessa 
questão, tornou-se necessário pensar em uma prática que não abolisse a produção 
de textos em sala de aula e, ao mesmo tempo, proporcionasse ao professor um 
tempo hábil para a leitura e apreciação crítica do objeto discursivo elaborado pelos 
alunos.  Nessa perspectiva, optamos por trabalhar com a confecção de quatro 
produções textuais por bimestre. Os discentes tomam conhecimento do gênero 
e do conteúdo/tema que será trabalhado no dia da “aula de redação”, como 
eles assim a denominam. Inicialmente, há uma discussão em torno da temática 
abordada e instruções sobre o gênero adotado. No intervalo de uma semana para 
a	outra,	eles	as	entregam	juntamente	com	o	rascunho	do	que	fizeram	para	serem	
avaliados. Fazemos, então, uma leitura dos principais problemas encontrados e os 
abordamos, também de maneira generalizada, na aula seguinte, antes de iniciarmos 
outra produção. Com isso, percebemos que os alunos passam a serem produtores 
de textos e de seus próprios discursos, apesar de nem sempre terem a oportunidade 
da	reescritura,	prática	que	possibilita	o	reconhecimento	de	suas	dificuldades	no	que	
concerne à linguagem escrita. Apesar disso, esse método, se não resolve totalmente 
a questão, mostra-se como uma alternativa para a permanência da atividade de 
produção textual em sala de aula.

PALAVRAS-CHAVE: Escrita. Textos. Produção. 
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A FANZINE E A SUA TRANSDISCIPLINARIDADE NO 
ENSINO DE GÊNEROS TEXTUAIS

João Júlio Oliveira (UFSC)
Morgana Francini Batista (UFSC)

Roselete Aviz (UDESC/ UFSC)
mog.batista@gmail.com	

RESUMO: Neste trabalho, será apresentada uma proposta de ação aplicada nas 
aulas de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 
Adultos - Leste, de Florianópolis. Essa proposta tem duração de dezesseis 
horas/aulas e foi pensada a partir das constatações resultantes de um estágio de 
observação. A ideia de levar a confecção de uma Fanzine para a sala de aula partiu 
da observação realizada durante dez aulas, das quais os estagiários presenciaram o 
momento	de	pesquisa	que	os	alunos	realizavam	e	refletiram	sobre	como	elaborar	
algo	que	 somasse	 à	produção	da	 apresentação	final	de	 suas	problemáticas,	 sem	
romper, portanto, o processo em que já estavam inseridos. Os alunos foram 
expostos ao projeto de produção de um gênero textual, a Fanzine, mas antes 
foram	 levados	 a	 refletir	 sobre	 a	definição	de	gêneros	 e	 seus	usos	na	 sociedade.	
O objetivo foi o de apresentar aos alunos uma proposta de comunicação que 
se	 efetivou	 na	 produção	 final	 de	 uma	 revista	 independente,	 para	 distribuição	 e	
veiculação dentro do colégio, criando a oportunidade de mostrar, para si mesmos e 
para os professores, os conhecimentos que adquiriram durante sua caminhada. O 
projeto contou com uma estratégia diferente de abordagem, assim como propõe a 
transdisciplinaridade da EJA, assim, a aplicação das aulas foi feita sob a forma de 
uma sequência didática, baseada na proposta de Dolz e Schneuwly (2004). Foi com 
esta prática de docência que os estagiários, enquanto futuros professores, apuraram 
o olhar cuidadoso daquele que não apenas deposita conhecimento, mas o troca - 
professores que não buscam apenas horizontalizar saberes, mas sim expandi-los 
para todas as direções e que agora compartilham seus olhares para que outros 
possam se fortalecer. O sucesso do projeto torna possível sua aplicabilidade, 
principalmente no ensino tradicional, uma vez que propõe novas alternativas para 
o trabalho com gêneros textuais.

PALAVRAS-CHAVE: Gêneros textuais. Suporte textual. Fanzine.
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A PRINCESA OU A BRUXA MÁ? A ROTINA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

 
Gabriela Maciel Mafra

gabimafra@hotmail.com	

RESUMO:	A	finalidade	deste	trabalho	é	problematizar	a	rotina	nas	instituições	
educativo-pedagógicas de educação infantil, abordando como se constituiu o 
processo de racionalização e rotinização, bem como reforçar a importância 
de criar uma rotina que proporcione o desenvolvimento integral dos pequenos 
visando suas interações com espaços, propostas e brincadeiras diferenciadas, 
tendo como princípio norteador o respeito à individualidade e particularidade 
de cada criança. A proposta diferenciada de rotina que este artigo apresenta está 
pautada na concepção trabalhada no município de Gaspar/SC. Metodologia: 
Este artigo foi produzido como trabalho de conclusão de curso da graduação de 
Pedagogia com habilitação em Educação Infantil da Universidade do Estado de 
Santa Catarina, junto com um relatório de estágio efetuado no ano de 2011 em 
uma creche municipal de Florianópolis. O estágio curricular ocorreu em dupla 
na Creche Joaquina Maria Peres, no bairro Itacorubi em Florianópolis. O grupo 
escolhido por nós para essa etapa da graduação foi o G2-A, uma turma com 
15 crianças com idades entre 01 e 02 anos. Este estágio foi realizado em duas 
etapas. No primeiro semestre realizamos observações e no segundo após mais 
algum período de observação, iniciamos a nossa docência. Conclusão: Durante a 
docência	buscamos	ressignificar	a	rotina	da	creche	e	especial	desta	turma	través	de	
estilos de interações, propostas, brincadeiras e linguagens. A rotina heterogênea 
busca	beneficiar	a	vivência	educacional	de	todos	os	envolvidos	nesse	processo,	em	
especial das crianças. Relacionando essas questões com as experiências adquiridas 
durante a graduação, sobretudo na docência do estágio curricular obrigatório, o 
texto	vem	demonstrar	as	dificuldades	e	os	benefícios	de	se	modificar	uma	rotina	
rígida já seguida há muito tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Rotina heterogênea. Instituições educativo-pedagógicas. 
Educação Infantil.  
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O ENSINO DE LÍNGUA NA ESCOLA HOJE: A EXPERIÊNCIA 
EM UM PROJETO INTERDISCIPLINAR

Nara Caetano Rodrigues (UFSC)
nacaetano@yahoo.com.br	

RESUMO:	Documentos	oficiais,	como	a	Resolução	nº	4,	de	13	de	julho	de	2010,	
têm apresentado diretrizes curriculares nacionais para a educação básica brasileira. 
Dentre os muitos aspectos preconizados, na resolução referida acima, consta uma 
organização curricular que contemple não só os componentes curriculares centrais 
obrigatórios,	mas	também	componentes	flexíveis	e	variáveis,	a	serem	trabalhados	
numa abordagem didático-pedagógica pluridisciplinar, interdisciplinar ou 
transdisciplinar, para além da disciplinar. Nesse sentido, as diretrizes determinam 
que, pelo menos, 20% da carga didática anual, nos ensinos fundamental e médio, 
sejam destinados a programas e projetos interdisciplinares criados pela escola. 
Nosso objetivo nesse relato é a socialização de uma experiência interdisciplinar, 
desenvolvida com os alunos dos 9ºs anos, há 15 anos no Colégio de Aplicação/
CED/UFSC, envolvendo atualmente professores das disciplinas de Língua 
Portuguesa,	História,	Língua	Estrangeira	e	Geografia.	Em	anos	anteriores,	também	
participaram professores de Ciências e Sociologia. Até o ano de 2013, o projeto Pés 
na	Estrada	do	Conhecimento	e	Iniciação	Científica	na	Escola	foi	desenvolvido	em	
duas etapas, organizadas em torno de dois eixos temáticos e duas saídas de estudos: 
1ª Etapa – A questão da posse da terra no estado de Santa Catarina, desenvolvida 
no primeiro semestre, envolvendo um viagem de estudos para a cidade de Itá/SC; 
2ª Etapa – O Brasil colonial no século XVIII, envolvendo uma viagem de estudos 
às seguintes cidades históricas de Minas Gerais: Outro Preto, Mariana, Tiradentes e 
São João Del Rey. Em cada etapa, é construído um projeto de pesquisa que orienta 
a ida a campo; são realizadas entrevistas e feitos registros verbais e imagéticos; 
são produzidos ensaios escolares, folderes e audiovisuais os quais são socializados 
em eventos como Seminário de IC, SEPEX/UFSC e FEBRAT, por exemplo. 
Nesse projeto, os professores assumem a posição de orientadores e os alunos de 
pesquisadores, o que demanda uma organização diferenciada dos tempos e espaços 
escolares.

PALAVRAS-CHAVE:	Interdisciplinaridade.	Iniciação	científica.	Ensino	de	língua.
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SITUAÇÕES DE APRENDIZAGENS SIGNIFICATIVAS NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E DE LETRAMENTO

Maurecilde Lemes da Silva Santana (CEFAPRO/SEDUC-MT)
maurecilde@yahoo.com.br	

Lucimeire da Silva Furlaneto (CEFAPRO/SEDUC-MT)
 
RESUMO: Este texto versa sobre experiências vivenciadas com alunos do 3º ano 
do ciclo de alfabetização de uma escola da rede pública estadual de ensino, em 
Cuiabá-MT. A proposta originou-se das ações de estudos, planejamentos e execução 
oportunizadas pelo PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa), 
sob a mediação e orientação de estudos junto às professoras cursistas. Objetivamos 
assegurar os direitos de aprendizagem dos alunos no processo de alfabetização e 
de letramento e da formação humana por meio da vivência de diversas práticas de 
linguagem na perspectiva interdisciplinar, integrando componentes curriculares e 
seus respectivos eixos articuladores. O planejamento abarcou o tema criança, e foi 
elaborado em forma de sequência didática expresso no quadro de rotina. As ações 
contemplaram momentos de deleite, destacando-se a literatura infantil, leitura 
compartilhada, interpretação, levantamento de hipóteses; gêneros discursivos, 
pesquisas, tratamento de informações, situações problemas, entre outras. A 
ampliação do letramento estético deu-se, também, com a apreciação de obras de 
Cândido Portinari, com a leitura de imagem, levantamento dos conhecimentos 
prévios, retomada de informações obtidas na pesquisa de campo e releitura. A 
proposta	 didática	 foi	 materializada	 em	 oficina	 de	 brinquedos	 com	 materiais	
recicláveis e com exposição das obras produzidas pelos alunos. As atividades 
realizadas possibilitaram o desenvolvimento da oralidade, leitura e compreensão de 
diferentes	gêneros	textuais,	codificação	e	decodificação	do	texto	visual	e	não	visual;	
apropriação do sistema de escrita, produção de texto, interação, integração dos 
componentes curriculares na perspectiva interdisciplinar. Concluimos, com isso, 
que o planejamento articulado com procedimentos fundamentados em concepções 
teórico-metodológicas que deliberam os objetivos de ensino, considerando 
a realidade sociocultural da demanda, o contexto, a organização do trabalho 
pedagógico e o tipo de abordagem que se pretende atribuir ao conhecimento, 
legitimam um processo educativo que assegura a qualidade da alfabetização e das 
práticas de letramento.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização.Letramento. Aprendizagem Interdisciplinaridade.
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LEITURA E LETRAMENTOS: FORMAÇÃO CONTINUADA 
DO PROFESSOR DE LÍNGUA MATERNA

Lucimeire da Silva Furlaneto (CEFAPRO/SEDUC-MT)
lucimeirefurlaneto@gmail.com

Maurecilde Lemes da Silva Santana (CEFAPRO/SEDUC-MT)

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar e discutir as concepções de 
leitura dos professores de Língua Portuguesa mobilizadas nas atividades de leitura 
no curso de formação continuada intitulado “Letramentos do professor: Vivências 
de Leitura e Escrita em Língua Materna”, conduzido na Universidade Federal de 
Mato Grosso, campus de Cuiabá. A metodologia de pesquisa de análise dos dados 
é de abordagem qualitativa à luz da perspectiva de uso da linguagem enunciativo-
discursiva de Bakhtin e o Círculo ([1952-53], 2010); ([1929], 2012), e do aporte 
teórico socio-histórico de ensino e aprendizagem de Lev Vygotsky (2007[1930]). 
Para analisar os dados coletados durante a pesquisa, embasamos nos pressupostos 
da metodologia quantitativa de Bauer e Gaskell (2012) e na abordagem de pesquisa 
qualitativa de Bogdan e Biklen (1994). Nossas análises revelaram que o letramento do 
professor é bastante restrito e que, apesar de continuadas formações, a atualização 
destes	 dentro	 das	 novas	 perspectivas	 de	 ensino	 é	 deficitária,	 concorrendo	 para	
uma	atuação	confusa	 e	 teoricamente	mista	 em	sala	de	 aula.	Verificamos	que	os	
vários cursos de formação continuada dos professores da rede pública não estão 
contribuindo efetivamente para mudanças em suas práticas de ensino de leitura e 
escrita	em	sala	de	aula.	Assim,	confirmamos	a	nossa	hipótese	de	que	as	práticas	de	
letramentos do professor mobilizadas nas atividades de ensino de leitura possam 
estar	intimamente	relacionadas	mais	a	um	problema	de	cultura	profissional	do	que	
a uma questão de área de conhecimento. Portanto, acreditamos que o processo 
de	formação	deva	ser	contínuo	e	assessorado	por	mais	de	um	ano	letivo,	a	fim	de	
que	possa	promover	mudanças	significativas	nas	atividades	e	práticas	de	ensino	de	
leitura numa perspectiva de formação de sujeitos críticos e cidadãos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. Formação Continuada. Leitura.
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DE JOSÉ DE ALENCAR A NICOLAS PARKS: PERCURSOS 
POSSÍVEIS NA CONSTRUÇÃO DO LEITOR DE LITERATURA

Rachel Pantalena Leal (CA/CED/UFSC)
elhcar@yahoo.com.br	

RESUMO: Neste trabalho, apresentam-se possibilidades de percursos para 
a formação de leitores na escola, resultantes da experiência entre educandos 
dos segundos anos do Ensino Médio de Florianópolis e a estética Romântica. 
Perante a negação dos alunos em ler os livros “clássicos”, a estratégia  adotada 
foi acolher livros contemporâneos que dialogassem com a estética oitocentista do 
Romantismo. Objetivamos tornar o contato entre a leitura de literatura e estudante 
mais	significativo	e	prazeroso,	ampliando,	assim,	a	possibilidade	de	formação	de	
leitores. Para subsidiar a proposta, o conceito de letramento literário, conforme 
Rildo Cosson (2013) e Graça Paulino (2013), foi chave. A partir da leitura coletiva 
do romance “Cinco Minutos” do autor José de Alencar, bem como discussão e 
sistematização das características românticas presentes na obra, alguns alunos 
foram convidados a compor uma lista de livros que se aproximassem dos elementos 
discutidos. Em seguida, os estudantes escolhiam o que queriam ler. Criamos um 
momento semanal voltado para leitura, em que se lia de forma individual, porém 
no	fim	dos	encontros	havia	breves	discussões,	em	que	esclarecimentos	e	 trocas	
sobre pontos vista da narrativa eram feitos. A liberdade e diálogo construíram 
um processo em que a leitura literária se tornou mais presente em sala de aula. 
Como	 sistematização	 final,	 os	 alunos	 produziram	 breves	 ensaios	 analisando	 a	
construção	dos	romances,	a	partir	dos	elementos	da	narrativa	e	refletindo	aspectos	
românticos presentes nas obras contemporâneas, tais como o “amor” como fonte 
de regeneração e cura, funções moralizantes (valorização de casamento, docilidade 
da mulher), marcas de sensualidade,etc. Observou-se que liberdade de poder 
escolher e o diálogo entre leitores familiarizaram com mais sucesso os alunos à 
leitura, uma vez que reforçaram o caráter de prática social da literatura, afastando 
da mesma o tradicional papel sacralizado que recebe. Contribuindo, portanto, para 
a formação de leitores de literatura.

PALAVRA-CHAVE: Leitura Literária. Romantismo. Letramento Literário.
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CONSTITUIÇÃO DO GELCA - GRUPO DE ESTUDO, 
PESQUISA E EXTENSÃO EM LINGUAGENS DO 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFSC

Fernanda Müller CA/CED/UFSC
Marina Guazelli Soligo CA/CED/UFSC

fer.nandamuller@yahoo.com.br	
mgsoligo@gmail.com

RESUMO: Há mais de uma década, os(as) docentes do Colégio de Aplicação 
registravam em ações isoladas o seu interesse em discutir o Ensino da Língua 
Portuguesa de modo integrado na escola. De modo semelhante ao praticado na 
rede de ensino pública e privada dedicada à Educação Básica, cada docente, ou no 
máximo cada segmento discutia as demandas e os processos envolvidos no ensino 
da língua materna sem compartilhar seu arcabouço teórico ou suas práticas fora 
do próprio setor – Anos Iniciais, Anos Finais ou Ensino Médio. No ano de 2011, 
finalmente,	foi	elaborado	um	Projeto	de	Pesquisa	coletivo	visando	articular	os(as)	
23 docentes que atuavam nos três segmentos do Colégio de Aplicação. O Grupo 
constituiu-se propondo a elaboração de um panorama curricular do 1º ano do 
Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio, prevendo a abertura de um canal 
de troca. A partir daí, iniciamos as discussões sobre a concepção de linguagem na 
perspectiva de Mikhael Bakhtin, Roland Barthes e Lev Vigotski, que norteariam a 
discussão e a revisão das ementas dos programas e das metodologias empregadas 
individualmente. O grupo também se propôs a garantir espaço para pesquisa, 
mediante a criação de diretórios cadastrados junto ao CNPq e à CAPES, bem 
como a criação de ações de extensão voltadas sobretudo a docentes da rede pública 
de ensino. Este relato visa compartilhar o processo de constituição do GELCA, 
suas	dificuldades	e	conquistas,	esboçando	alguns	dos	resultados	obtidos	até	o	início	
de 2014, após dois anos de caminhada.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Língua Portuguesa. Conceito de Linguagem. 
Grupo de pesquisa.  
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PROJETO DE LETRAMENTO INTERDISCIPLINAR DO PIBID: 
TRABALHANDO SUSTENTABILIDADE COM O 

GÊNERO CURTA-METRAGEM

Aline Fernanda Guse (FURB)
alinefernandaguse@gmail.com	

 Larissa Patricia Theiss (FURB)
Maristela Pereira Fritzen  (FURB)

 
RESUMO: Propõe-se, neste trabalho, apresentar parte das vivências no Subprojeto 
Letras-Português do Pibid – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência, que teve início em agosto de 2012 em uma escola de educação básica 
no município de Blumenau, SC, mobilizando as 8ªs séries do Ensino Fundamental 
II.	Um	dos	objetivos	principais	desse	Subprojeto	foi	desenvolver	estratégias	a	fim	
de ampliar a competência comunicativa desses alunos. Inicialmente, realizou-se 
um diagnóstico das produções iniciais dos alunos com o objetivo de levantar as 
principais	dificuldades,	para,	então,	desenvolver	estratégias	para	melhorar	a	escrita	
desses alunos no que se refere especialmente à escrita de narrativas. Uma das ações 
do Subprojeto foi o desenvolvimento de um projeto de letramento interdisciplinar 
com o Subprojeto de Ciências, também do PIBID, que buscasse responder a 
questões relacionadas à temática da sustentabilidade socioambiental. Dentre os 
objetivos	do	projeto	estavam:	promover	reflexões	sobre	a	sustentabilidade	no	âmbito	
social, ambiental e econômico; possibilitar ações pedagógicas interdisciplinares na 
escola;	produzir	filmes	de	curta-metragem	como	produto	final.	No	decorrer	do	
processo, os bolsistas de iniciação à docência participaram de formações voltadas à 
construção do esquema narrativo, para o desenvolvimento de gêneros multimodais 
e para a utilização de tecnologias dentro da sala de aula, na perspectiva dos 
letramentos como práticas sociais. Trabalhou-se com os alunos gêneros textuais 
iniciando com storylines, passando pela sinopse, pelo conto, pelo roteiro, que 
serviu	de	ferramenta	para	gravação	dos	vídeos,	finalizando	com	a	produção	dos	
curtas-metragens. No encerramento dos trabalhos, percebeu-se a importância do 
desenvolvimento de práticas interdisciplinares na escola, possibilitando aos alunos 
a	construção	de	conhecimentos	significativos	e	envolvimento	em	ações	que	vão	
além do aprendizado dos conteúdos curriculares.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Letramento. Interdisciplinaridade 
Sustentabilidade. PIBID.
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CRUZ, DESTERRO 
POESIA E FOTOGRAFIA COMO MODOS DE VER A CIDADE

George França (CA/CED/UFSC)
Carla Ruthes Coelho (UFSC)

Juliana Flores das Chagas (UFSC)
francalgeorge@gmail.com	

RESUMO: Um dos objetivos da política pedagógica do Colégio de Aplicação 
(CA) é o desenvolvimento de atividades que envolvam Ensino, Pesquisa e 
Extensão, tríplice que também rege o sistema da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), à qual está vinculado. Nesse sentido, através de uma parceria 
com o Projeto Santa Afro Catarina, do curso de História da UFSC, e com os 
estagiários de Língua Portuguesa do primeiro semestre de 2013 e sua orientadora, 
professora Isabel Monguilhott, procurou-se realizar uma abordagem diferenciada 
para o estudo do poeta Cruz e Sousa com as turmas de terceiro ano do Ensino 
Médio,	 e,	 mais	 especificamente,	 a	 obra	 Últimos	 sonetos	 (incluída	 na	 lista	 do	
Vestibular UFSC 2014). Tal prática residiu em pensar formas de abordagem para 
esses poemas, considerados “de leitura difícil” pela grande maioria dos alunos, que 
os relacionassem com a imagem. Depois de uma apresentação inicial dos alunos 
ao poeta e à obra e de uma incitação a produzirem suas primeiras representações 
visuais dos poemas, os alunos foram instigados a, durante a realização de um roteiro 
do Projeto Santa Afro Catarina ao Centro Histórico de Florianópolis, registrarem 
seus	olhares	para	a	cidade,	atentando	especificamente	para	o	passado	e	o	presente	
dos lugares por onde passou Cruz e Sousa em vida e para as relações étnicorraciais 
que se encontram encravadas nessas paisagens. O passo seguinte foi, a partir da 
seleção	de	cinco	fotos,	a	redação	de	um	editorial	 fotográfico,	gênero	em	que	se	
procurou explorar estratégias de narrar a experiência de um olhar para a cidade, o 
qual também teve por requisito buscar cruzamentos com o que diziam os poemas 
do	 livro	 estudado.	O	 resultado	 foi	 a	 elaboração	de	uma	mostra	 fotográfica	dos	
alunos, apresentada no Espaço Estético do CA e levada, também, para a I Feira 
Brasileira de Escolas Técnicas e Colégios de Aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino	de	Literatura.	Cruz	e	Sousa.	Fotografia.
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A LINGUAGEM E SUAS INTERFASES MUSICAIS
PROJETO MUSICANDO

Alessandra Santos de Queiroz (Unoesc)
alessandra_santosqueiroz@hotmail.com	

Cláudia Betânia Araujo do Prado Torquato (Unoesc)
Débora Farias Nóbrega (Educandário Imaculada Conceição)

RESUMO: Com este trabalho, apresenta-se o “projeto musicando”, que tem 
como objetivo desenvolver a linguagem nos anos iniciais da educação fundamental 
I, ao tempo em que aprecia a linguagem musical como ferramenta no ensino e 
aprendizagem, enfatiza a comunicação e expressão, bem como envolve os valores 
do ser social no ambiente escolar. O desenvolvimento epistemológico do educando 
não acontece de forma isolada, mas de forma abrangente com relação ao meio em 
que está inserido. As atividades musicais, além promover a socialização oportuniza 
as	trocas	de	experiências.	A	prática	educativa	musical	apresenta	uma	significativa	
contribuição para o desenvolvimento da interação e cognição entre os educandos. 
Confúcio expressa  “Ouvi, esqueci, vi, me lembrei. Fiz, aprendi”, relacionando 
o pensamento de Confúcio com esta prática pedagógica, aprendizagem ocorre a 
partir	da	significação	entre	ensino	e	a	prática.	A	música	estimula	a	aprendizagem	
por meio da expressão verbal, sensorial e corporal dos educandos, possibilitando 
momentos	de	 interação,	portanto,	a	finalidade	principal	é	que	de	maneira	 lúdica	
a interpretação da linguagem e análise crítica das letras, possa preparar cidadãos 
competentes.	 O	 projeto	 possibilita	 um	 perfil	 dinâmico	 e	 aberto,	 tendo	 cinco	
musicas	pré-definidas	e	outras	cinco	inseridas	no	decorrer	deste	processo,	à	medida	
que os interesses do grupo vão sendo apresentadas, sendo que as músicas são: 
Lavar As Mãos - Arnaldo Antunes; Aquarela- Chimarruts; Felicidade Foi Embora- 
Caetano Veloso e Gilberto Gil. A experiência iniciou com a intenção ambientar os 
educandos de 1º e 2º do ensino fundamental com a prática de lavar as mãos antes 
de cada refeição, pois o projeto está sendo desenvolvido com os alunos do período 
integral no contraturno no Educandário Imaculada Conceição, com a participação 
das mestrandas da UNOESC, as músicas tem o objetivo de direcionar os temas 
trabalhados no contexto multidisciplinar. Percebe-se, que ao aplicar o projeto 
musical com os educandos, por meio da música desenvolvem-se a linguagem.

PALAVRAS-CHAVE: Música. Linguagem. Ensino.
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GÊNEROS TEXTUAIS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: 
UMA POSSIBILIDADE DE APRENDER A LÍNGUA ESCRITA

Francisca Borges Barbosa (UFU)
francisca2_@hotmail.com

Caroline Costa Silva (UFU)
Conceição Maria Alves de Araújo (UFU)

RESUMO: Com o objetivo de explorar a relativa estabilidade dos gêneros e a 
sua função e sua relevância nas práticas sociais, desenvolvemos, no ano de 2013, 
um trabalho sistemático com a produção escrita do texto crônica. Com base nas 
idéias de Bakhtin (2009), Dolz (2011), Marcuschi (2008), Schhneuwly (2011), 
principalmente, planejamos uma sequência didática com proposta de produção de 
texto do gênero crônica e aplicamos em uma sala de 9º ano do Ensino Fundamental 
de uma escola da rede pública, na cidade de Santo Antônio do Descoberto GO. 
Os sujeitos  envolvidos na atividade estavam na faixa etária de 13 a 16 anos e 
pertenciam	à	classe	média,	definida	pelo	governo	brasileiro	como	a	classe	composta	
pelos indivíduos que vivem em famílias com rendas per capta de R$ 291  a R$  
1019 (SAE na mídia, Brasília, 22/08/2013). Os alunos foram motivados para a 
atividade com uma conversa informal e, com vistas a levantar características do 
gênero textual crônica, a partir da sua funcionalidade e da sua circulação cotidiana, 
os alunos tiveram contato com bons textos do gênero adotado, com a proposta de 
leitura, discussão e associação da idéia central do texto ao cotidiano. Os estudantes 
participaram de pesquisas sobre temas genéricos, sociais, políticos, econômicos 
com o objetivo de adquirirem repertório para a escrita do texto crônica e, para 
desenvolverem a habilidade de defender criticamente o ponto de vista, planejamos 
momentos de discussão em sala de aula. Como última atividade da sequência 
didática, os alunos foram convidados a escreverem uma crônica. Como recursos, 
utilizamos jornais, computadores, projetores de imagem, textos avulsos e livros 
literários. O resultado satisfatório foi comprovado nas produções escritas dos 
alunos, uma vez que eles retrataram, por meio das produções, uma realidade social 
de forma crítica, com um discurso coerente ao gênero exigido. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero textual. Ensino. Crônicas.
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PROJETO AS CORUJAS  CORALINA E FREDERICO  VISITAM AS 
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL  DE BIGUAÇU: CADA POUSO 

UMA SEMEADURA DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS

Solange Goulart de Souza
Ana Paula Vieira Marçal

Marineusa Soares Goulart 
(Rede Municipal de Biguaçu) 

soleducador@gmail.com	

RESUMO: No ano passado, eu e meu grupo do PNAIC - no município de Biguaçu, 
construímos um projeto: “As corujas Coralina e Frederico visitam as escolas”. Nele, 
continha a preocupação de socializarmos nossas experiências vivenciadas com 
a visita das corujas e discutirmos varias questões relacionadas ao que estávamos 
estudando	no	PNAIC.	O	fio	condutor	foi	promover	momentos	de	escrita	e	oralidade	
para que os educandos compreendessem a função social da escrita, da oralidade, 
outras linguagens, e que todas fossem atividades comunicativas numa mediação 
dialógica do educador/educando. O objeto comunicativo  e desencadeador de 
múltiplas linguagens foi a caixa com  as duas corujas de pelúcia, um caderno para 
registro de atividades e escritas dos educandos, dois livros de literatura, a coruja e 
um pendrive de 8Gb para socialização de vídeos, fotos  e textos produzidos pela 
turma.	A	minha	turma	do	terceiro	ano	foi	a	1ª	receber	as	corujas,	fizeram	as	leituras	
e uma carta mandamos a caixa às alfabetizadoras Ana Paula Vieira Marçal do 2º 
ano e Marineusa Soares Goulart do 1º ano da escola  Olga de Andrade Borgonovo. 
As professoras alfabetizadoras desenvolveram atividades como leitura dos livros  e 
da carta, construíram uma música em homenagem ao livro “Coralina , a coruja que 
aprendeu	ajudar”,	fizeram	teatro	sobre	o	mesmo	livro,	cada	uma	construiu	uma	
carta e compraram um DVD “A lenda dos guardiões” e colocaram na caixa que 
foi encaminhada a outra escola, elas responderam à nossa carta com uma  carta. 
Construímos e ensinamos a confeccionar fantoches de meias, elaboramos um 
convite e convidamos as duas turmas. No dia do encontro, foi bem emocionante 
recebermos as duas turmas, as corujas e a caixa a construção de todas as escolas, 
fizemos	uma	grande	roda,	nos	apresentamos	e	falamos	sobre	as	produções		feitas	
por nós. Meus alunos ensinaram como constrói um fantoche de meias, vimos os 
vídeos	produzidos	por	ambas	as	turmas	e	depois	fizemos	um	lanche.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagens. Aprendizagens. Relação dialógica.
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ALFABETIZAÇÃO AMBIENTAL COM ALUNOS DO QUARTO E 

QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: ESTUDO DE CASO

Gabriel Luiz de Miranda (UDESC)
Lucas Gonzaga Coelho (UDESC) 
Vera Lucia Nehls Dias (UDESC)

veraludias@gmail.com	

RESUMO: Com os cada vez mais frequentes debates sobre questões ambientais, 
o	 grupo	 PET	 Geografia	 da	 UDESC	 desenvolveu	 uma	 oficina,	 utilizando	 e	
adaptando material anteriormente elaborado pelos laboratórios NEA (Núcleo de 
Estudos	Ambientais)	e	LAGEM	(Laboratório	de	Geologia	e	Mineralogia),	a	fim	
de levar às escolas uma formação, tanto para os alunos quanto para os professores, 
acerca da temática ambiental e seus desdobramentos, que afetam o planeta em 
diferentes escalas. O projeto, que em outros anos foi aplicado também em aldeias 
indígenas, deu-se, no ano de 2013, no Centro Educacional Universo, localizado no 
bairro Ingleses. O convite partiu da própria escola, que é privada, tendo tomado 
conhecimento	do	bom	trabalho	desenvolvido	pelo	grupo	PET	Geografia	UDESC	
através	de	projetos	comumente	aplicados	em	instituições	públicas.	Durante	a	oficina	
foram introduzidos conceitos de bioma e ecossistema, colocando sempre a criança 
como agente fundamental da manutenção das reservas do planeta, estimulando-as, 
dessa forma, às boas maneiras frente a questões ambientais. Além das dinâmicas 
em sala, como a brincadeira da teia, que consiste em correlacionar elementos 
típicos do bioma ao qual estão inseridas – a Mata Atlântica –, as crianças tiveram 
a oportunidade de ver na prática tudo o que aprenderam em sala de aula nos dois 
dias	de	oficina,	pois	no	terceiro	dia	aconteceu	a	saída	de	campo.	Supervisionados	
pelos bolsistas do PET e pelo professor responsável, os alunos visitaram os 
ecossistemas do bioma Mata Atlântica e recolheram amostras para, no quarto e 
último dia, elaborarem uma maquete. Isto serviu para pôr em prática, ainda que em 
escala	reduzida,	o	que	aprenderam,	além	de	melhor	fixarem	o	conteúdo.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Bioma. Ecossistema. Mata Atlântica.
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PENSAR A PINTURA NO QUINTO ANO: 
UM PERCURSO DE LETRAMENTO NAS ARTES VISUAIS

João Carlos Pereira de Moraes (UFSC)
joaocarlos_pmoraes@yahoo.com.br

RESUMO: Neste trabalho, relata-se a experiência de uma ação de leitura de 
obras de arte no quinto ano do ensino fundamental, realizado através da pintura 
Impressão: nascer do Sol de Claude Monet, produzida em 1872. Este pintor 
nasceu em Paris em 1840 e faleceu em Giverny no ano de 1926, com ele surge 
o movimento impressionista, nomenclatura advinda da pintura aqui estudada. A 
ação foi realizada na Escola Municipal Professora Nilse de Freitas – Ourinhos 
(São Paulo), com uma sala de quinto ano no primeiro bimestre deste ano. Como 
metodologia de intervenção se utilizou o Image Watching elaborado por Ott 
(2008) que consiste em quatro etapas: descrevendo, analisando, interpretando e 
fundamentando.  Primeiramente, apresentou-se somente a obra sem nenhuma 
informação extra, como título e autor. A partir disso, na etapa descrevendo, a 
intervenção se baseou na pergunta ‘o que se vê?’ em que os observadores olharam 
a	 imagem	e	 identificaram	elementos.	Em	analisando,	a	pergunta	 feita	 foi	 ‘como	
se vê?’, procurando-se elementos da composição do artista que possam servir de 
referência para o estudo. Na terceira etapa, a pergunta discutida era ‘por que vemos 
o que vemos?’, o que acarretou o debate sobre os sentimentos e sentidos possíveis 
e	fornecidos	pela	obra.	Por	fim,	na	etapa	fundamentando	elaborou-se	uma	relação	
entre a pintura e seu contexto histórico, apresentando o seu pintor e o estilo que ela 
estava inserida. No andamento do trabalho percebe-se que muitos elementos que 
são levantados pelos alunos conduzem para as questões do estilo impressionista 
que a obra queria suscitar. Desta forma, acredito ser possível pensar um letramento 
para as artes visuais baseado nos modos de olhar que os observadores exercem em 
suas práticas cotidianas e não somente pela imposição histórica da arte.

PALAVRAS-CHAVE: Artes Visuais. Image Watching. Impressionismo
Letramento.
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OS LIVROS DE IMAGENS NAS PRÁTICAS DE LETRAMENTO: 
UM OLHAR SOBRE O LIVRO PULA, GATO!

João Carlos Pereira de Moraes (UFSC)
joaocarlos_pmoraes@yahoo.com.br

RESUMO: Com este trabalho, busca-se relatar a experiência de uma ação sobre 
a leitura de imagens no terceiro ano do ensino fundamental, realizado através do 
livro Pula, Gato!, da autora Marilda Castanha. A obra publicada em 2008 pela 
Scipione é considerada um livro de imagens, uma vez que elabora sua narrativa 
somente por elas sem auxílio de qualquer produção escrita, já, o seu ingresso na 
escola, ocorreu pelo repasse de livros às escolas públicas pelo governo federal 
através do Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE). Essa intervenção 
pedagógica foi realizada na Escola Municipal Professora Nilse de Freitas – cidade 
de Ourinhos (São Paulo), com uma sala de terceiro ano das séries iniciais no 
primeiro bimestre deste ano. O livro narra a história de uma menina que ao passear 
numa galeria de arte descobre as pinturas de diversos artistas talentosos do nosso 
país. A partir dele, o grupo discutiu como as imagens se fazem presentes em nossas 
vidas e qual o papel delas na produção de sentidos sobre o que acreditamos, uma 
vez que a menina faz uma (re)leitura das obras dos grandes pintores brasileiros 
e nós fazemos uma leitura das imagens do livro que conta a sua história. Após 
essa discussão, produzimos narrativas escritas sobre a história em questão como 
forma	 de	 consolidar	 o	 discutido	 e,	 finalizamos,	 com	 a	 produção	 imagética	 de	
outras histórias, evidenciando elementos importantes no gênero narrativo, como a 
sequência de ideias. O trabalho aqui construído referenciou-se no estudo sobre a 
produção imagética, na leitura como produção de sentidos e na relevância do ler o 
mundo das imagens.

PALAVRAS-CHAVE: Imagem. Narrativa. Produção de Sentidos.
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REFLETINDO SOBRE LÍNGUA, CULTURA E IDENTIDADE: 
O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

A PARTIR DO GÊNERO FÁBULA 

Roberta Egert Loose – IFCatarinense
roberta.loose@ifc-araquari.edu.br	

RESUMO: Com base em uma abordagem comunicativa de Ensino de Línguas 
e visando desenvolver a competência linguística dos alunos do Ensino Médio 
Integrado do IFCatarinense – Câmpus Araquari, organizou-se uma proposta 
centrada no gênero “fábula”, tema integrante do Plano de Ensino do Curso. A 
temática teve como discussão inicial o conhecimento prévio dos alunos sobre 
fábulas, lembrando histórias contadas pelos pais, avós e professores das séries 
iniciais. Após as discussões os alunos receberam um texto, em espanhol, que 
contava	sobre	a	vida	e	influências	de	ESOPO.	A	partir	das	considerações	sobre	o	
gênero, os alunos foram organizados em grupos e elaboraram a primeira versão da 
fábula em português. O texto foi corrigido e devolvido para tradução em sala de 
aula.	Durante	a	tradução	foram	discutidas	questões	relacionadas	às	dificuldades	em	
substituir o material textual de uma língua pelo material textual de outra, quando 
estão	envolvidos	conceitos,	ideologias	e	a	cultura	do	outro	idioma.	A	dificuldade	
esteve presente principalmente na tradução da “moral” da fábula, pois o texto 
construído	na	 língua	materna	carregava	uma	bagagem	ideológica	que	dificultava	
sua	 tradução,	para	 tanto	os	grupos	 tiveram	de	modificar	conceitos	e	 ideias	para	
que pudessem traduzir a fábula para a Língua Espanhola. Os trabalhos foram 
organizados em arquivo para publicação on-line pelos próprios alunos. Com base 
na proposta, ressalta-se a importância da atividade didática para o reconhecimento 
de elementos da tradução e para o desenvolvimento da consciência linguística 
dos	 alunos	 quanto	 às	 diferenças	 de	 significados	 relativas	 às	 diferenças	 culturais	
relevantes para a sociedade que usa determinada língua.

PALAVRAS-CHAVE: Abordagem comunicativa. Gênero textual. Ensino. 
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POLITEXTO COMO RECURSO PARA CRIANÇAS 
MULTILÍNGUES REPRESENTAREM CONCEPÇÕES 

RECEBIDAS SOBRE A LÍNGUA

Greice Bauer (UFSC)
bauergreice@yahoo.com.br	

RESUMO:	 A	 análise	 de	 desenhos	 de	 crianças,	 à	 ótica	 científica,	 permite	
reconsiderar eventuais apreciações precipitadas sobre a construção de noções 
envolvendo processos abstratos, como aqueles referentes as ideias coloquiais de 
língua.	O	desenho,	como	 linguagem	estética	e	expressiva,	 reflete	 representações	
resultantes de interpretações elaboradas face ao environment, do ego, situado 
em nunc e hic: social, cultural e politicamente delineados. Tanto as concepções 
recebidas sobre... (Yaguelo 2004) quanto as experiências sensíveis (Rancière 2009) 
se	 configurariam	 tanto	 a	 partir	 de	 orientações	 internas	 (in),	 quanto	 externas:	
peritextuais e epitextuais (Yuste Frías 2010). Trata-se de discutir, neste trabalho, as 
representações de um grupo de crianças multilíngues na faixa etária de 5 e 6 anos, 
em fase de alfabetização em uma escola bilíngue, referentes às suas noções sobre (i) 
as línguas que falam; (ii) as línguas que desejariam aprender e (iii) a troca de código 
linguístico. Para fazê-lo, consideram-se rastros, pistas e fragmentos impressos 
nos politextos (Moore 2010) produzidos pelas crianças. A investigação centra-se 
sobre os postulados teóricos de Seleskovitch & Lederer (1993) e as orientações 
metodológicas observam as orientações de Moore (2010), Perregaux (2009) 
e Molinié (2009). O material de análise foi produzido em uma escola bilíngue 
português/alemão, situada na cidade de Curitiba e a pesquisa foi desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Os resultados alcançados demonstraram que as crianças são capazes 
de expor, através dos desenhos, parte de suas visões sobre processos abstratos, 
refletindo	 concepções	 elaboradas	 e	 complexas,	 cuja	manifestação	 por	meio	 do	
código escrito seria impossível, sobretudo em razão de restrições referentes a seus 
graus de letramento.

PALAVRAS-CHAVE: Politexto. Multilinguismo. Desenhos de crianças.
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“QUE BICHO É ESSE?” PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Thaisa Karina Kruger (UDESC)
thaisakarina@gmail.com

RESUMO: “Que Bicho é esse?” trata-se de um livro com registros da oralidade, 
trabalhos de arte, fotos e pesquisas, elaborado com um grupo de crianças entre 3 e 4 
anos da Escola Americana de Joinville, no ano de 2014. A ideia de criar o livro surgiu 
da necessidade de registrar as experiências trazidas através da oralidade anexando 
os trabalhos de arte, as fotos e as pesquisas de cada criança. Na roda, a professora 
falava	sobre	os	animais,	mostrava	figuras,	contava	histórias,	compartilhava	fotos	
dos animais de estimação das crianças, bem como, a pesquisa trazida pelos pais. As 
crianças socializaram experiências trazidas por diferentes instrumentos sociais da 
comunicação,	como,	computadores,	televisão	e	filmes.	Elas	participaram	de	todo	
processo de construção do livro, inclusive da escolha dos animais em estudo, das 
atividades e dos materiais utilizados. Foram desenvolvidas atividades de pintura, 
colagem e desenho dentre elas, o gato foi feito de colagem utilizando palito de 
picolé, cartolina, feijão, canetinha e cola, estimulando a criação de representações 
multimodais com o uso de materiais que representavam outras coisas. Além das 
atividades artísticas as crianças brincaram de mímica, jogaram boliche e visitaram o 
Zoológico de Joinville.  A participação e o envolvimento de cada criança, professora 
e família durante todo o processo de elaboração do livro proporcionou através 
das trocas a construção de um material que valorizasse aspectos sociais, culturais, 
singularidade e autoria da criança.  No que abrange o aspecto do letramento, o 
uso de diferentes linguagens para a prática social proporcionou a inserção e ação 
das crianças dentro do mundo letrado desenvolvendo a imaginação, criatividade e 
capacidade de representação. Finalizada a investigação as crianças levaram o livro 
para a casa, “Que bicho é esse?” agora poderá auxiliar os familiares no processo de 
letramento e alfabetização das crianças no contexto familiar.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento. Educação Infantil. Prática Pedagógica. 
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O USO DO GÊNERO PUBLICIDADE EM SALA DE AULA: 
POSSIBILIDADES DE LEITURA

Caroline Costa Silva (UFU)
carolsilva257@hotmail.com

Conceição Maria Alves de Araújo (UFU)
Francisca Borges Barbosa (UFU)

RESUMO: A partir da constatação de que as aulas de Língua Portuguesa devem 
preparar o aluno a atuar na sociedade de forma crítica, é que no ano de 2013, 
propusemos trabalhar com o gênero publicidade em sala de aula.  A escolha deste 
gênero	deu-se	pela	presença	marcante	dele	na	vida	social	dos	alunos	e	na	influência	
que realiza na formação de uma identidade consumidora. A atividade realizou-
se em uma escola pública de ensino fundamental do Distrito Federal, na região 
administrativa “Recanto das Emas”. Este estudo teve como objetivo, a apresentação 
uma proposta de leitura para alunos do ensino fundamental, sobre a publicidade, 
utilizando-se de alguns conceitos da Análise do Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 
2001). Foram escolhidas duas publicidades com imagens em movimento de uma 
marca famosa de perfume que foram aplicadas para alunos dos 9° anos. Alguns 
recursos audiovisuais foram levados às classes, como projetor de imagem e um 
computador. O objetivo era trabalhar as imagens e reproduzir o som, dando acesso 
a questões relacionadas ao contexto multimodal e à competência discursiva do 
aluno. Ao assistir as publicidades em sequência, foi feita uma discussão em grupo 
do	que	eles	tinham	visto	e	observou-se	como	a	publicidade	realmente	influencia	
na vida do indivíduo, passando “qualidades” que se realizam somente com o ato 
da compra. Após a discussão sobre o que a mensagem da publicidade desejava 
passar, foram analisados os sujeitos que compõem a peça publicitária, quais 
eram os objetivos dos produtores e quais práticas ideológicas compunham este 
gênero e, em seguida, pediu-se que escrevessem o que achavam das publicidades 
para	 socializarmos	 as	 considerações.	 Ao	 fim	 deste	 percurso,	 observou-se	 um	
amadurecimento, além do desenvolvimento do senso crítico do educando acerca 
desse gênero discursivo e sobre o que veem e consomem na sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Gênero publicidade. Leitura. Leitores Críticos. 
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CHAPÉUS E UM PROJETO DE LEITURA NO ENSINO MÉDIO  
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Roseane Huber de Souza (EEBPCM)
roseanehuber@gmail.com	

Suy Mey Schumacher Moresco (CE)

RESUMO:	 Em	 2010	 estreava	 o	 filme	 “Alice	 no	 País	 das	 Maravilhas”	 e	 as	
professoras Roseane e Suy Mey, de um grupo de formação continuada, reuniram-
se com o intuito de realizar um projeto de leitura. Para isso, juntaram a história de 
Alice com o texto “O Chapeleiro”, de Flavio de Souza, e idealizaram o projeto “É 
de Tirar o Chapéu”.  O projeto mostrou aos alunos que a leitura é um processo e 
que ler, mais do que compreender o que está escrito, é interpretar, analisar e interagir 
com	o	texto.	Seu	objetivo	final	era	a	contação	de	histórias.	Foi	desenvolvido	com	
alunos de 1ª série do ensino médio da Escola de Educação Básica Professor Carlos 
Maffezzolli, da rede pública do município de Guabiruba, SC, e com alunos da 1ª 
série do Colégio Energia, da rede particular de Brusque, SC, durante os meses de 
agosto a novembro. Os alunos tiveram contato com diferentes tipos de textos, todos 
relacionados	com	chapéus.	A	fim	de	alcançar	o	objetivo	do	projeto,	realizaram-se	
discussões, pesquisas, trocas, mostras e apresentações de contação de histórias, 
além de visita de dois contadores de história para compreenderem mais sobre essa 
arte. Apesar de ter sido planejado em conjunto pelas duas professoras, o projeto 
se desenrolou de forma diferenciada em cada uma das escolas. Isso demonstra 
a diversidade e a versatilidade de se trabalhar com projetos em sala de aula. Ao 
final	foi	possível	perceber	maior	capacidade	de	interação	entre	aluno	e	texto	e	a	
percepção	da	importância	de	se	ter	um	objetivo	bem	definido	para	a	leitura.	Tudo	
isso foi experiência para que o projeto pudesse ser reavaliado e reaplicado em 2013, 
ainda com possibilidade de novas intervenções e nova aplicação. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Projeto de letramento. Ensino médio.
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(RE) CONTOS CLÁSSICOS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL

Roseane Huber de Souza (EEB Professor Carlos Maffezzolli)
roseanehuber@gmail.com

Gabriela Kloth (FURB)
Thais de Souza Schlichting (FURB)

RESUMO: O presente trabalho é parte integrante das atividades do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), desenvolvido por 
acadêmicos do curso de Letras da Universidade Regional de Blumenau (FURB) em 
uma escola pública do município de Guabiruba (SC), no período compreendido 
entre junho de 2011 e dezembro de 2013. O trabalho tem como objetivo apresentar 
as atividades desenvolvidas a partir das versões originais dos contos de fadas escritos 
pelos irmãos Grimm (Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos – Cosac Naify, 
2012), e em suas versões Disney, adaptadas para o cinema. Através do trabalho, 
desenvolvido por meio de uma sequência didática (SCHNEUWLY; DOLZ, 1999), 
os alunos foram instigados a comparar as duas versões, registrando semelhanças e 
diferenças, e a produzirem as suas próprias versões. Para cada módulo da sequência 
didática, foram focados diferentes aspectos dos contos, como a apresentação dos 
personagens, a construção dos contos de fadas e os aspectos que diferenciavam os 
contos	infantis	das	versões	voltadas	para	o	público	adulto.	Como	módulo	final	da	
sequência, os estudantes ilustraram as suas histórias, para que fosse montado um 
livro	com	as	produções	da	turma.	O	livro	foi	organizado.	Ao	final	das	atividades,	
percebe-se que o desenvolvimento dos elementos narrativos – trabalhados ao 
longo de todo o projeto – foi aperfeiçoado por parte dos alunos e a divulgação 
do trabalho teve uma repercussão positiva no processo de ensino e aprendizagem 
desenvolvido. Além disso, o repertório de histórias dos estudantes foi ampliado e 
o pensamento crítico expandido, pois algumas atividades requereram que os alunos 
debatessem sobre a relação dos tipos e conteúdos das histórias e as faixas-etárias 
para quais os textos eram destinados.

PALAVRAS-CHAVE: PIBID. Recontos. Ensino Fundamental.
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A ARTICULAÇÃO ENTRE O PASSADO E O PRESENTE NO 
ROMANCE A REPÚBLICA DOS BUGRES DE RUY REIS TAPIOCA

Cristiano Mello de Oliveira (UFSC)
literariocris@hotmail.com

RESUMO: O escritor baiano Ruy Reis Tapioca ao compor o seu primeiro e premiado 
romance A República dos Bugres (1999) conseguiu magistralmente compor uma 
densa	narrativa	que	reconstrói	os	principais	episódios	da	historiografia	brasileira,	
a saber: Chegada da Família Real Portuguesa, Independência do Brasil, Guerra do 
Paraguai, chegada dos negros no Brasil e a transição política do regime monárquico 
para o regime republicano. Através desse grandioso amalgama, Tapioca perfaz 
através do narrador e dos seus variados personagens, uma verdadeira crítica à nação 
brasileira, reconsiderando o passado histórico acerca do presente da sua escritura. 
Conjecturamos que os tempos do passado e presente se diluem ao longo de alguns 
fragmentos da narrativa, recriando uma profunda atmosfera crítica nacional. A 
presente investigação examina o romance A República dos Bugres, do escritor Ruy 
Reis	Tapioca	partindo	para	uma	profunda	análise	acerca	da	autorreflexividade	dos	
fatos históricos. Como lastro teórico, cada qual ao seu modo, trabalharemos com: 
ROSENFELD (1973);  HELLER (1981); LOVENTHAL (1998); HUTCHEON 
(1989).  O trabalho visa deixar algumas contribuições sobre a técnica da 
autorreflexividade	que	muitos	romancistas	históricos	da	contemporaneidade	estão	
utilizando para compor os seus romances. 

PALAVRAS CHAVE:	Autorreflexividade.	História	e	Ficção.	Ruy	Reis	Tapioca.	A	
República dos Bugres.  
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RELACIONANDO TEORIA E PRÁTICA: 
O PROJETO PIBID ATUANDO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Jéssica Reinert dos Santos
Mariana Aparecida Vicentini 

(FURB)
je.letras@hotmail.com	

RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido como atividade componente do 
Pibid (Programa Institucional de Iniciação à Docência), subprojeto do curso de 
Letras da FURB (Universidade Regional de Blumenau), com o objetivo de analisar 
os esquemas narrativos das produções de textos resultantes da coleta de dados 
desenvolvidos pelos alunos do quinto e sexto ano de uma escola  fundamental, 
localizada em Brusque (SC), integrante do subprojeto. O material utilizado para a 
coleta de dados foi uma sequência de cinco gravuras na qual os alunos deveriam 
se apoiar para desenvolver uma narrativa escrita. São sujeitos da pesquisa quarenta 
e quatro alunos, com idade média de dez anos, obtendo-se uma amostra de trinta 
e nove narrativas coletadas. Destaca-se que o quinto ano possuía três alunos em 
processo de alfabetização. Baseadas na proposta de Stein e Glenn, reformulada 
por Scliar-Cabral e Grimm-Cabral, as narrativas coletadas foram analisadas. Os 
textos evidenciam uma carência no contato dos alunos com gêneros textuais 
do	eixo	do	narrar	e	dificuldades	na	estruturação	das	narrativas,	apesar	das	boas	
ideias. Através da sequência didática aplicada, a qual continha jogos relacionados à 
causa e consequência, textos sem pontuação, gincanas, foi possível resolver essas 
dificuldades	 e,	 no	decorrer	 do	período,	 perceberam-se	melhoras	 nas	 produções	
coletadas, em relação às primeiras. Os alunos conseguem organizar os textos de 
forma coesa e desenvolver os elementos da narrativa de forma abrangente. Além 
disso,	 identificaram-se	maiores	níveis	de	participação	 em	 sala	de	 aula,	melhoras	
na compreensão das explicações e enunciados e maior facilidade no trabalho em 
grupo	do	que	no	individual,	além	de	identificarmos	a	conclusão	do	processo	de	
alfabetização dos alunos supracitados. Através da análise das produções realizadas 
no decorrer do subprojeto, novas propostas de ensino serão desenvolvidos e 
aplicadas	aos	alunos,	para	que	suas	principais	dificuldades	sejam	trabalhadas.		

PALAVRAS-CHAVE: Pibid. Narrativas. Alfabetização. 
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A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO LEITOR

Rosemary Lapa de Oliveira (UNEB) 
rosy.lapa@gmail.com	

RESUMO: Paulo Freire nos ensina que a leitura do mundo precede a leitura da 
palavra, assim dizendo ele ressalta a importância do outro na formação do sujeito-
leitor, que interage com pessoas e contextos. Sendo assim, a literatura tem o papel 
fundamental de ampliar o conhecimento de mundo do sujeito-leitor e trazer-lhe 
fundamentos argumentativos para as suas práticas de leitura e de ser no mundo. 
Nesse sentido, privilegiar a formação leitora enquanto formação cidadã do sujeito 
é fundamental nesse processo e é em que se funda o curso de extensão oferecido 
na universidade para estudantes de licenciaturas e professores da educação básica, 
notadamente aqueles que trabalham com crianças. O curso toma como conceito 
de leitura o exercício da prática social, tendo a literatura como seu veículo lúdico 
e formativo primordial. O foco do trabalho é a apresentação de propostas de 
inferências sobre a relação literatura e conhecimento de mundo, levantando a 
discussão sobre por que ler e para que ler, focando em questões norteadoras como 
o papel da heterogeneidade discursiva, as intertextualidades e os multiletramentos 
que desembocam no enleituramento, termo desenvolvido durante tese de 
doutorado que trabalha com a capacidade de tornar-se leitor de mundo, tendo na 
leitura uma ação que é contínua e ampliada a cada contato com o contexto que o 
cerca enquanto faz a leitura do texto, imergindo no contexto dos acontecimentos 
da trama, interagindo com as personagens, usando, para isso, conhecimento de 
mundo, das pessoas, de si, das culturas locais e globais, seus próprios históricos 
de leitura e conhecimento histórico da época em que os fatos se desenrolam e do 
seu próprio momento atual. O curso visa a formação de leitores protagonistas, 
intercríticos e situacionados, preparados para o trabalho de mediação da leitura.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Formação de professor. Mediação. Ensino.
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FESTA DA PALAVRA DITA E ESCRITA

Lícia Maria Freire Beltrão (UFBA)
liciafb@bol.com.br	

Mary de Andrade Arapiraca (UFBA) 
Rosemary Lapa de Oliveira  (UNEB)

RESUMO: A escrita acadêmica para muitos estudantes de pós graduação é tarefa 
árdua. Para estudantes que trabalham e que têm pouca experiência com escrita, 
torna-se tarefa hercúlea. Pensando nisso e com o desejo de formar professores 
para a pesquisa de sua própria prática no Curso de Especialização em Docência na 
Educação	Infantil,	surgiu	uma	oficina	lúdica,	pensada	na	perspectiva	da	fluência	
e desinibição do ato de escrever, resultando no incentivo à escrita acadêmica. A 
Oficina	objetiva	proporcionar	discussão	de	tópicos	relacionados	à	escrita,	com	a	
intenção de subsidiar as produções textuais de professores-cursistas, despertando 
o	 interesse	 e	 o	prazer	 pela	 escrita,	 objeto	de	 estudo	da	oficina,	 no	 seu	 aspecto	
metalinguístico.	A	metodologia	 da	Oficina	 requer	 diferentes	 produções	 textuais	
que	guardam	especificidades,	sem	perdem	na	articulação:	primeiramente	é	criada	
uma situação de valorização da palavra, através da mostra de palavras afetivas, 
usadas cotidianamente, a ponto de ser possível realizar uma festa para celebrá-las. 
Logo depois, a festa se desenha, propondo-se a produção de textos de gêneros 
diversos e que se situam na instância discursiva da festa: Lista de convidados; 
Convites endereçados às palavras; Textos de homenagem: cartão; paráfrases; 
poemas;	discurso;	receitas	diversas.	Enfim,	na	realização	da	festa,	o	mediador	da	
atividade cria um texto-pretexto disparador e que dará oportunidade à circulação 
dos textos produzidos. São incentivadas leituras em voz alta dos textos produzidos 
em colaboração. Finda a festa, chega o momento de estudar os textos produzidos, 
na perspectiva dos gêneros textuais, com apoio de Koch, Elias, Marcuschi, entre 
outros, valorizando a instância discursiva de sua produção, a função de cada 
gênero, sua arquitetura, os sistemas de conhecimentos acionados - o enciclopédico 
o linguístico e o interacional Os resultados primeiros dessa prática foi a escrita de 
um memorial do qual as estudantes partem para desenvolver suas pesquisas de 
final	de	curso.

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professor. Escrita. Gêneros textuais. Ensino 
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ENTRELAÇAMENTO DAS LINGUAGENS: 
PORTAS E JANELAS PARA A IMAGINAÇÃO

Maria Hillesheim da Cruz (CJMP)
nikynhomhc@yahoo.com

RESUMO: O presente trabalho objetiva relatar a experiência de um projeto 
de literatura desenvolvido na Creche Joaquina Maria Peres, Florianópolis/SC. 
Neste projeto, objetivamos desenvolver um trabalho lúdico com as diferentes 
linguagens (oral, sonora, corporal, escrita e visual), fomentando o imaginário 
infantil. Desenvolvemos com um grupo de quinze bebês entre um e dois anos, 
denominado G2, com duração de quatro meses. Contou com a colaboração 
das auxiliares de sala e da professora de educação especial. O projeto constou 
de uma história infantil escolhida pela Professora referência, a qual envolveu os 
bebês na confecção do cenário. Por serem muito pequenos, optamos por trabalhar 
em subgrupos de no máximo cinco. Nesta parte, os bebês foram envolvidos em 
atividades de papietagem, colagem e pintura dos elementos do cenário, utilizando-
se diversos materiais recicláveis. Durante essas atividades, a Professora contava 
partes da história. Após montagem do cenário, ela contou a história para os quinze 
bebês. Todas as etapas do projeto foram registradas por escrito e fotografadas. 
Observamos que, os bebês se envolveram nas atividades, cantando, conversando, 
pintando e escrevendo em seus corpos e de seus pares, brincando com os materiais 
e os personagens e se movimentando conforme a história. Essa expressividade 
no	entrelaçamento	das	linguagens	se	configura	em	portas	e	janelas	da	imaginação.	
Estas	nos	fizeram	refletir	e	questionar	sobre	as	possibilidades	de	trabalhos	com	os	
pequenos. Ao nos debruçarmos sobre os resultados e todo o material produzido, 
nos deparamos com outras possibilidades para os espaços e tempos vividos 
pelos pequenos no cotidiano da instituição de Educação Infantil. Dessa forma, 
pensamos ser possível executar projetos relacionados ao meio ambiente, as artes, 
ao	reaproveitamento	de	materiais,	enfim,	tudo	que	envolva	a	imaginação	dos	bebês.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagens. Bebês. Projeto de Literatura. Imaginação.
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LIVRO DE CRÔNICAS: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE 
PRODUÇÃO ESCRITA NO ENSINO FUNDAMENTAL

   
Elizangela Aparecida Mattes da Silva - IMA 

elizmattes@outlook.com
 

RESUMO: Pretende-se, com este trabalho, socializar uma prática pedagógica 
desenvolvida com alunos do Ensino Fundamental II. A prática mencionada 
contemplou a produção de um livro de crônicas durante as aulas de língua portuguesa 
surgindo com a intenção de encorajar duas turmas do 7° anos a produzirem textos 
para interlocutores reais. O objetivo desta proposta foi despertar o gosto pela 
escrita na escola numa perspectiva em que o aluno saiba o que dizer, como dizer 
e para quem dizer. A metodologia teve início com uma sequência didática para o 
ensino	do	gênero.	No	 início	de	cada	oficina	era	feita	a	 leitura	de	uma	crônica	a	
fim	de	familiarizar	os	alunos	com	o	gênero.	Na	próxima	etapa	foram	apresentadas	
várias notícias de jornais. Os alunos escolheram uma que lhes chamou atenção 
e baseando-se no noticiário teriam que produzir a crônica. Na sequência foram 
expostos os passos para preparação textual. A escrita desenvolveu-se em etapas: a 
primeira versão um colega leu deixando contribuições no texto, a segunda versão 
foi entregue à professora para fazer suas intervenções, a terceira e última reescrita, 
realizou-se no laboratório de informática para ser anexada à coletânea do livro. 
A produção da capa também foi mérito dos alunos. O livro foi socializado à 
comunidade escolar e encaminhado à biblioteca. Quanto aos resultados do trabalho, 
foi possível constatar que os alunos engajaram-se na proposta de produção textual 
e se mostraram motivados a criar. O fato de terem um objetivo para a escrita e 
interlocutores favoreceu o desenvolvimento do trabalho. Diante da experiência 
vivenciada, produções futuras caminharão com base no tripé: escrita com sentido, 
autoria e interação.     

PALAVRAS-CHAVE: Produção escrita. Crônica. Ensino Fundamental II. 
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DESCONSTRUINDO O PRECONCEITO: LETRAMENTOS 
ESCOLARES QUE (DES)VELAM ESTEREÓTIPOS

Éderson Luís da Silveira (UFSC)
ediliteratus@gmail.com	

RESUMO: É tarefa da escola possibilitar que os alunos participem de um número 
cada vez maior de práticas sociais que se utilizam de leitura e escrita (letramentos) 
na	vida	e	na	sociedade,	a	fim	de	que	haja	democratização	e	exercício	da	cidadania	
cada vez mais efetivo entre os sujeitos aprendizes (ROJO, 2009). Este trabalho 
parte de uma experiência vivenciada em sala de aula com estudantes do ensino 
médio de uma instituição pública de ensino situada na cidade de Rio Grande-
RS. No período de um bimestre, foram analisados textos escritos, sincréticos e 
de natureza fílmica que traziam questões referentes aos padrões sociais de gênero 
na atualidade. Os critérios de escolha privilegiaram materiais que trouxessem 
resquícios da naturalização dos papeis sociais “destinados” a cada gênero. Além de 
propagandas publicitárias, também foram apresentados para discussão os curtas 
“A culpa é sua” (2013), uma propaganda da Índia realizada por um programa 
de humor politicamente incorreto que fala sobre a relação entre as vestimentas 
femininas e a violência sexual no país veiculada no youtube e “Majorité Opprimée” 
(2010), um curta dirigido por Eleonore Pourriat (também veiculado no youtube) 
em que um homem está exposto ao sexismo e violência sexual em uma sociedade 
governada por mulheres.  A metodologia partiu de exposição e/ou leitura do 
material	apresentado,	da	divisão	em	grupos	diversificados	a	cada	aula	e	apresentação	
das análises de cada grupo bem como a problematização dos estudantes em geral 
sobre o tema. Visando a desnaturalização dos gêneros enquanto miradouros 
de padrões imutáveis e inertes, o que se propôs foi a descortinação do gênero 
enquanto processo histórico (FOUCAULT, 1988; BUTLER, 2003). Assim, a partir 
do diálogo entre os estudos de gênero (social) e os estudos de letramento, torna-se 
possível trazer problematizações acerca dos modos de (des)construção identitária 
dos sujeitos envolvidos no processo, tanto estudantes quanto professores.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas sociais. Linguagem e gênero. Estereótipos.
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UM MUNDO DE LEITURAS: INFÂNCIA, POESIA E 
LETRAMENTO LITERÁRIO EM VINICIUS DE MORAES

André Magri Ribeiro de Melo
andre.letraslp@gmail.com	

RESUMO: Este	 trabalho	 tem	 como	 escopo	 a	 reflexão	 em	 torno	 do	 livro	 de	
poemas infantis A Arca de Noé, do escritor Vinicius de Moraes numa perspectiva 
literária e pedagógica, tendo como ponto de partida os próprios poemas e sua 
relação com o processo de letramento das crianças. O ato de letrar aqui é tomado 
na esfera linguística como processo de interação, como campo de manifestação 
da linguagem em práticas sociais, de validação da escrita e da leitura pelos sujeitos. 
Objetiva-se instaurar uma discussão em torno da relação entre a obra e a interface 
infância-poesia-letramento literário, privilegiando a análise de aspectos linguísticos 
dos poemas em consonância com valores semânticos, estilísticos e literários na 
linha da educação e das letras. Nesse sentido, valemo-nos do arcabouço teórico 
constituído, principalmente, a partir das contribuições de Goldstein (2013), Júnior-
Silva (2010), Gouvea (2007), Pinheiro (2007), Candido (2004), MEC (2011), Larrosa 
(1998) e Zilberman e Silva (1990). Numa perspectiva de análise do texto literário 
pautada na função humanizadora da literatura, são jogadas luzes especiais sobre o 
potencial formador e (re)formador da escrita viniciana para crianças. Remontando 
à pesquisa de caráter qualitativo e interpretativista, o trabalho em questão também 
está intimamente imbricado ao fazer pedagógico partindo da literatura, do texto 
poético,	principal	mote	das	reflexões	que	ora	são	apresentadas,	num	contexto	de	
elaboração	e	 ressignificação	do	papel	do	 letramento	na	 infância,	das	práticas	de	
aliança entre escrita, leitura e vivências sociais, o que Cosson (2006) elenca como 
letramento literário. 

PALAVRAS-CHAVE: Infância. Literatura. Poesia. Letramento Literário. 
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VAMOS COMEMORAR? OUTROS OLHARES SOBRE AS DATAS 
COMEMORATIVAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL FLORIANOPOLITANA

Luciana Mara Espíndola Santos (PMF)
luciana_espin@hotmail.com	

RESUMO: Neste trabalho, busca-se problematizar práticas recorrentes na educação 
infantil municipal de Florianópolis, desde sua constituição em 1976. O olhar recai 
sobre	 uma	 instituição	 específica,	 situada	 no	 bairro	 Itacorubi,	 mas	 que	 em	 certa	
medida, pouco difere das outras creches. A prática aqui ressaltada se refere à utilização 
das datas comemorativas como eixo norteador do trabalho pedagógico. A referida 
instituição, inaugurada nos anos de 80, esteve, como muitas outras creches, ligadas 
à prática assistencialista, que procurava prover às crianças e suas famílias, aquilo que 
lhes faltava, entretanto, não se preocupava em fornecer as ferramentas que pudessem 
lhes ajudar a pensar sobre o que lhes faltava. Assim, as festas comemorativas como: 
Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, e outras, eram em grande medida, 
regadas a presentes e distribuição de alimentos, ajudando assim, a manter o caráter 
assistencialista. O envolvimento das crianças nessas atividades era quase inexistente, e 
nem mesmo era perguntado a elas, sua posição sobre tais acontecimentos, entretanto, 
circulava o discurso de que criança gosta de festa, gosta de presente, como se 
gostar de alguma dessas coisas fosse algo inerente à criança, quando tais gostos são 
socialmente construídos. Foi observando tais práticas, que alguns docentes e equipe 
diretiva da creche já mencionada, decidiram estudar o assunto, promovendo nos 
anos de 2011 e 2012 formações, encontros e debates, procurando desconstruir a 
ideia que se cristalizou, qual seja: criança gosta de festa. Após um ano de pesquisas, 
o grupo decidiu experimentar um currículo que ao invés de ser guiado por datas 
comemorativas, visava proporcionar espaço à ampliação do repertório cultural das 
crianças através das relações sociais, das relações com a natureza, das múltiplas 
linguagens, mediadas sempre pela brincadeira. Em meio a avanços e retrocessos, 
manteve-se	firme	em	sua	proposta	de	abrir-se	ao	novo	e	desmistificar	o	velho.	Dizer	
que as datas comemorativas não fazem mais parte da unidade seria um exagero, 
porém, a problematização permitiu um novo olhar, fornecendo outros elementos 
para a prática docente, que passou também a escutar e valorizar de forma mais 
respeitosa os saberes e desejos das crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento. Educação Infantil. Linguagem. Currículo.
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ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA COM ALUNOS DE 
QUARTO E QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Vera Lucia Nehls Dias – UDESC 
veraludias@gmail.com

Raphael Meira Knabben – UDESC

RESUMO:	Observada	a	dificuldade	no	entendimento	das	noções	da	cartografia	
pelos alunos do ensino fundamental, ou pela falta de formação dos professores 
nesta	área	específica	da	geografia,	surgiu	o	projeto	Cartografia	para	Crianças	do	
grupo	 PET	Geografia	 da	 UDESC.	 A	 alfabetização	 cartográfica	 dos	 alunos	 do	
quarto e quinto ano da Escola Básica Beatriz de Souza Brito desenvolveu-se durante 
o mês de junho de 2013 em três encontros, com carga horária total de 12 horas/
aula. O principal objetivo deste projeto é fornecer uma base de conhecimentos 
cartográficos	para	os	alunos	e	também	para	os	professores.	Para	introduzir	a	noção	
de escala, legenda e outros elementos do mapa são feitas práticas como o mapa do 
corpo humano, onde o contorno de um aluno é desenhado em papel pardo e os 
outros alunos posteriormente adicionam detalhes deste aluno ao desenho. Práticas 
de projeção e de perspectiva também são feitas, como pintar a forma da Terra em 
uma laranja, depois retirar a casca e mostrar o planeta distorcido. Outra atividade 
é desenhar uma maquete em vários ângulos, formando a noção de perspectiva. 
No	ano	de	2013	também	promovemos	uma	reflexão	sobre	a	 imagem	do	Brasil,	
tentando	 responder	 a	 pergunta	 tema	 do	 concurso	 “Cartografia	 para	 Crianças”	
de 2013, que era “Brasil, um país além do futebol”. Este concurso é promovido 
anualmente	pela	Sociedade	Brasileira	de	Cartografia,	Geodésia,	Fotogrametria	 e	
Sensoriamento Remoto (SBC) e a cada ano possui um tema diferente. O produto 
final	da	oficina	de	alfabetização	cartográfica	é	um	desenho	para	ser	enviado	a	este	
órgão,	que	avalia	além	da	arte,	a	quantidade	e	qualidade	dos	elementos	cartográficos	
presentes na ilustração.

PALAVRAS-CHAVE: Cartografia.	Mapa.	Escala.	Legenda.
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AS AVENTURAS DE ROB, O ROBÔ LIMPADOR: 
EXPERIÊNCIAS DE LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Mariana dos Santos Emerick 
mdsemerick@gmail.com	

RESUMO: Neste trabalho, apresenta-se “as aventuras de Rob: o robô limpador”. 
Trata-se de um livro de histórias idealizado por um grupo de crianças entre cinco 
e seis anos, alunos (as) do N.E.I. Retiro da Lagoa, instituição municipal. O projeto 
de criar um livro de histórias surgiu pelo interesse destas crianças em escreverem, 
partindo da leitura de seu próprio nome e dos colegas, para os murais e recados 
espalhados pelos espaços da escola. Todas as histórias tiveram em comum a 
presença da personagem Rob, um mascote que surgiu após a participação do grupo 
em	uma	oficina	construção	de	brinquedos	reciclados,	realizada	pela	UFSC.	O	Robô	
limpador foi construído pelo grupo, com o intuito de ajudar na conscientização 
sobre os problemas ecológicos em Florianópolis. Mas que aventuras Rob iria viver? 
E como ele seria? O primeiro passo: planejar! Para isto, cada criança desenhou 
e	explicou	seu	planejamento.	Houve	debates	e	votações.	Verificou-se	o	material	
disponível, e  assim Rob ganhou “vida”. Deu-se início, então, as criações de 
histórias para o livro de Rob. A professora como escriba escutava apenas uma 
história por dia e prometida novidades para dos dias que sucediam. Nos dias 
subsequentes à construção da história, o grupo explorava o cenário criado pelo 
autor, a estrutura literária utilizada, as letras e palavras daquele texto. Foram muitas 
aventuras, aulas-passeio à Lagoa da Conceição, COMCAP, praia da Joaquina. Rob 
“escutou” músicas com convidados especiais, que visitaram o grupo para conhecer 
o robô, “assistiu” a peças de teatro e participou dos eventos da escola. Rob tornou-
se membro do grupo e despertou nas crianças suas capacidades de ter atenção 
e cuidado com o outro. A socialização destas histórias propiciou ricas trocas de 
aprendizagem e experiências entre as crianças. Além de aprenderem entre si, 
observaram também a importância de respeitar e valorizar a opinião do outro e ter 
cuidado com seu entorno. Além disto, em termos de aquisição de conhecimentos 
no processo de letramento, tal projeto explicitou diferentes estilos de narrativas, 
saindo	do	óbvio	e	trivial.	A	finalização	do	Projeto	se	deu	com	a	entrega	dos	livros	
para cada criança, na presença de seus familiares. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura. Letramento. Educação Infantil. 
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O TRABALHO DA ORALIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE FLORIANÓPOLIS, DOS PCN A GRANDE DIVISA: 

O DESAFIO AINDA CONTINUA

Maria Letícia Naime-Muza (PMF/UFSC)
leticiamuza@gmail.com

RESUMO: Este trabalho trata sobre o ensino da oralidade nas aulas de 
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (RMEF). Como objetivo geral, analisar qual é o espaço para o ensino 
dos	 gêneros	 orais	 nas	 aulas	 de	 língua	 portuguesa.	 Como	 objetivos	 específicos,	
analisar	como	os	 livros	didáticos	de	 língua	portuguesa	dos	anos	finais	adotados	
na	RMEF	tratam	o	ensino	dos	gêneros	orais,	verificar	se	o	ensino	sistemático	dos	
gêneros orais está contemplado no planejamento dos professores e  analisar em 
que medida a formação da SME contribui para o trabalho com gêneros orais. Para 
tanto, o aporte teórico apresentou a dinâmica da formação das cidades, a teoria 
da grande divisa e os conceitos relacionados ao letramento e ensino de gêneros 
orais. Como procedimentos metodológicos para geração de dados desse estudo de 
caso foram aplicados um questionário, uma entrevista e análise dos planejamentos 
dos professores. Os resultados mostraram que ainda é incipiente o trabalho com 
a modalidade oral da língua nas aulas de língua portuguesa. Concluímos que é 
importante que a SME de Florianópolis garanta formação continuada a todos os 
professores em especial aos professores substitutos. Além disso, concluímos que, 
apesar	das	provas	oficiais	do	MEC	e	da	SME	privilegiarem	a	avaliação	da	leitura	e	
a escrita, como nos concursos de produção textual nos quais a SME participa, os 
professores devem proporcionar aos alunos dessa rede um processo de ensino e 
aprendizagem que contemple também a compreensão e produção de gêneros orais 
públicos para possibilitar a formação de cidadãos aptos a agir no mundo fora da 
escola.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. Língua portuguesa. Oralidade. 
Gêneros orais.
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O JORNAL ESCOLAR EM SALA DE AULA

Chirley Domingues – PPGE/UFSC
Adriely Fernanda de Lara Seghetto – UFSC

Gabriela da Silva – UFSC
chirley.domingues@yahoo.com	

RESUMO: O trabalho aqui relatado foi desenvolvido pelas acadêmicas do 
curso de Letras da UFSC, Adriely Fernanda de Lara Seghetto e Gabriela da Silva, 
durante a disciplina de Estagio Supervisionado em Língua Portuguesa e Literatura 
II, sob a orientação e supervisão da professora Chirley Domingues, no ano de 
2013. Desenvolvido em turmas do primeiro ano do Ensino Médio do maior 
colégio público do estado de Santa Catarina, o Instituto Estadual de Educação, 
esse	projeto	se	mostrou	um	desafio	por	ter	sido	proposto	para	turmas	que	eram	
consideradas pela escola como turmas problemas, uma vez que muitos alunos eram 
oriundos da Correção de Fluxo e  grande parte permanecia dispersa no transcorrer 
de todas as aulas. Durante a observação das aulas de Língua Portuguesa, porém, 
as estagiárias observaram que muitos alunos eram críticos e demonstravam certo 
interesse	por	questões	conflitantes	na	escola,	como	a	exigência	de	uniforme	e	a	
falta de cuidado com alguns aspectos físicos da escola. Diante dessas evidências, 
alunas e supervisora desenvolveram o projeto tendo como propósito trabalhar 
com gêneros textuais diversos, mesmo que adaptados ao ambiente escolar. Ao 
optar por trabalhar com gêneros adaptados ao ambiente escolar, assumimos uma 
postura de ensino que não está fadada à rigidez, seguindo somente programas, 
homogeneizando os alunos. Sobre essas questões, tivemos embasamento em 
Kleimann (2006), que sobre esse aspecto defende que “Os grandes projetos 
interdisciplinares	da	escola,	os	que	atendem	interesses	identitários	específicos	da	
turma, aqueles que atendem necessidades de inserção dos alunos nas práticas pré-
requisitos do currículo, são estratégias pedagógicas centradas na prática social”. 
Dessa forma, o projeto resultou numa produção rica e motivadora para os alunos 
que tiveram sua voz e seus textos divulgados na comunidade escolar e até mesmo 
fora da escolar, uma vez que a atividade foi divulgada no jornal Diário Catarinense, 
como uma porposta interessante e de sucesso. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornal escolar. Gênero textual. Linguagem jornalística.
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FORMAÇÃO DE LEITORES X FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
UMA EXPERIÊNCIA NAS AULAS DE LITERATURA 

INFANTOJUVENIL EM UM CURSO DE PEDAGOGIA

Richarles Souza de Carvalho – UNESC/SC, bolsista do FUMDES
rsc@unesc.net	

RESUMO: A experiência docente que compõe esse relato faz parte de minha 
prática pedagógica na disciplina de Literatura Infantojuvenil em um curso de 
Pedagogia. Leciono essa disciplina há cinco anos. A cada semestre, desenvolvo junto 
aos	alunos	reflexões	acerca	da	formação	de	leitores	e	de	suas	próprias	vivências	
como leitores literários. Partimos do pressuposto que para serem professores que 
trabalharão leitura com seus alunos, sobretudo leitura literária, eles próprios devem 
redimensionar conhecimentos acerca da leitura. Inicialmente, faço um diagnóstico 
sobre suas experiências de leitura. De maneira geral, a constatação preliminar é 
de que os alunos pouco ou nada têm de experiências de leitura literária. Muitos 
relatam que não se lembram de como eram suas aulas na escola e em casa não 
tinham nenhum contato com livros. O trabalho na disciplina, portanto, é além de 
instrumentalizar os futuros professores para o trabalho com literatura, fazer com 
que também tenham possibilidade de fruição estética, quando podem entrar em 
contato com esse tipo de texto. A leitura de textos de literatura infantojuvenil é 
feita de diversas formas, desde a leitura descompromissada até a leitura dramática 
trabalhada também com o intuito da performance. Entre os gêneros literários 
presentes em nossas aulas estão fábulas, contos e poemas. Uma das atividades 
centrais do semestre é a leitura e posterior debate do livro “O Pequeno Príncipe” 
de Antoine de Saint-Exupéry. Não menos importante fazemos uma discussão da 
própria	natureza	dos	textos	classificados	como	de	literatura	infantojuvenil,	atividade	
que perpassa todas as outras ações de fruição e de metodologia do trabalho com 
literatura. Frequentemente pode ser percebido, por meio de registros propositivos 
(relatos, ensaios), um redimensionamento da própria prática de leitura por parte 
dos acadêmicos a qual será importante para a prática docente vindoura.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Infantojuvenil. Ensino. Formação de leitores.
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A LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
AS DIFERENTES FORMAS DA CRIANÇA SIGNIFICAR A LÍNGUA
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clesia.zapelini@unisul.br		

RESUMO: O presente trabalho objetiva investigar a linguagem escrita de 
crianças que frequentam a Educação Infantil com o intuito de observar como 
atribuem sentido aos registros que antecedem ao período da alfabetização. A 
discussão	teórica	da	análise	do	discurso	(linha	francesa)	nos	permite	refletir	sobre	
o contato da criança com as diferentes materialidades discursivas. A pesquisa, 
em andamento, foi realizada em uma turma de crianças do III Infantil, de uma 
escola da rede particular do município de Tubarão, Santa Catarina. A partir das 
observações, os primeiros resultados apontam que em nome de um acesso rápido 
à sistematização da escrita, os Centros de Educação Infantil tendem a abreviar 
o período que antecede à alfabetização da criança no Ensino Fundamental, não 
valorizando	suficientemente	os	registros	dessa	etapa.	Portanto,	as	pesquisas	na	área	
de aquisição de escrita focalizam seus estudos a partir do momento em que a 
criança já está em processo de alfabetização, ou como falamos na escola, quando 
está aprendendo a sistematização da língua. O que nos parece, é que pelo fato de 
serem tão pequenas, o adulto desconsidera suas interpretações e a forma como 
significam	esses	registros.	Não	se	leva	a	sério	o	fato	de	que	todos	somos	sujeitos	de	
linguagem, e que, portanto, nunca estamos fora do simbólico, indiferente da idade 
e de onde estamos. Nossa relação com o mundo, com as pessoas, com a sociedade 
se dá como práticas de linguagem. Precisamos compreender, estudar como se dá a 
relação das crianças com esse universo escrito. 
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COMPARATIVO ENTRE INGRESSO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO BÁSICO E NO ENSINO SUPERIOR
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RESUMO: O tema inclusão esta cada vez mais sendo abordado na realidade de 
ensino nacional. Tal direito está assegurado na Constituição Federal de 1988, e 
vem sendo regulamentada através de várias políticas públicas, que demonstram a 
preocupação	sobre	as	questões	de	acessibilidade	e	igualdade	escolar.	Incluir	significa	
tratar a todos de maneira igual, respeitando suas singularidades. O objetivo deste 
trabalho	é	fazer	uma	reflexão	comparativa	entre	o	ingresso	de	alunos	no	ensino	
básico e o ensino superior no âmbito da educação especial. Através de pesquisa 
documental, a partir de documentos disponibilizados pelo Censo Escolar 2012 
e pelo mapeamento realizado na Universidade Federal de Santa Catarina sobre 
a realidade referente ao acesso à educação inclusiva no estado de Santa Catarina. 
Observou-se que, no que tange a educação infantil, tem-se um total de 1.913 
alunos da educação especial, no ensino fundamental há 15.426 alunos, no ensino 
médio tem-se 1.822 alunos e na EJA 650, totalizando 19.811 alunos na educação 
básica.	 No	 ensino	 superior,	 não	 temos	 esse	 perfil	 de	 Santa	 Catarina.	 Sabemos	
apenas que o Censo do Ensino Superior de 2009 apresenta 20.019 alunos com 
deficiência	 (0,34%).	Temos	dados	da	UFSC	que	aponta	431	alunos	cadastrados	
com	 algum	 tipo	 de	 deficiência.	 Observa-se	 uma	 diminuição	 de	 alunos	 entre	 a	
escola e a universidade, embora saibamos que estamos apresentando números de 
apenas uma universidade, não encontramos disponível dados das outras faculdades 
e universidades de Santa Catarina. A ausência de disponibilidade de dados revela 
uma despreocupação governamental com esse grupo de alunos.  Conclui-se que, ao 
comparar os diferentes níveis, percebe-se a matrícula de um grande percentual no 
ensino fundamental na educação básica desta clientela, entretanto, há um declínio 
no ensino superior, questionando-se a baixa quantidade de normativas e políticas 
públicas	para	esta	modalidade	de	ensino,	fazendo-se	necessária	a	reflexão	para	que	
se	possa	modificar	esta	realidade	excludente.
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