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PREFÁCIO

A distribuição de educação básica pública e gratuita é recente no Brasil 
quando observadas tradições escolares de países europeus ou mesmo de vizinhos 
nas Américas. Das primeiras tentativas ainda no período imperial brasileiro de 
ampliação do acesso à escolarização, aos esforços republicanos de garantia de 
oferta de educação laica, pública e gratuita, por um longo período, que se estende 
à segunda metade do século XX, o acesso à escola se restringia ainda às elites po-
líticas e econômicas ou a classes sociais economicamente privilegiadas.

Mesmo no que se refere à alfabetização das crianças no país, que possui 
uma história mais longa de construção que a que se observa para os níveis poste-
riores de escolarização, sua ampla distribuição se realiza efetivamente apenas nas 
últimas décadas do século XX.

Nesse período, transforma-se a sociedade brasileira de rural em urbana, 
com a escassez de oferta de trabalho no campo, e a demanda por trabalhadores 
na indústria. Projetos de escolarização de caráter desenvolvimentista são institu-
ídos nacionalmente. Transformam-se as concepções de família e de infância. A 
literatura infantil e as práticas de letramento se desenvolvem em função dessas 
transformações. 

A ampliação da oferta de escolarização pública e gratuita é acompanhada 
da produção de conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem da escrita, or-
denado em torno das disputas sobre a eficácia de concepções, de métodos e de 
práticas de alfabetização. Observa-se a ampliação do mercado editorial voltado a 
faixas etárias antes não contempladas nas preocupações de autores/as e editoras 
no Brasil.

Em resposta às necessidades sociais de um país estruturalmente desigual e 
injusto, desde a década de 1980 propostas teórico-metodológicas de alfabetização 
de caráter progressista e socialmente sensível orientaram políticas públicas de 
educação em alternativa às que se fundamentam na consideração da eficácia dos 
métodos para a apropriação individual de saberes.

Esse trabalho é historicamente confrontado por movimentos retrógrados, 
que se impuseram mais fortemente com o golpe de 2016 no país, e se acentuaram 
com o grupo que assomou ao governo federal em 2019, buscando destruir os 
avanços conquistados e impor políticas de exclusão.

As políticas progressistas de garantia dos direitos de sujeitos e de grupos 
sociais no país, que tiveram expressivo avanço nas primeiras décadas do século 
XXI em decorrência das lutas antirracistas, pelo respeito às diferenças de gênero, e 
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pela diminuição das desigualdades econômicas, foram então ameaçadas por ações 
de destruição do Estado e pela imposição de pautas de costumes reacionárias. 

A produção cultural, nela incluída a produção literária e sua distribuição 
em políticas de educação no país, sofreu ataques promovidos por integrantes do 
grupo que ocupou o governo federal e por seus apoiadores. Os retrocessos nas 
políticas de alfabetização, letramento e acesso às literaturas foram efetivos e pre-
cisam ser revertidos com vigor.

O livro que neste momento se apresenta ao público é uma ação contrária 
aos processos de destruição da educação pública e das políticas sociais e culturais 
em favor da equidade. Nele se reúnem resultados de pesquisas realizadas numa 
instituição pública federal de referência no campo acadêmico. Seus capítulos tra-
zem resultados que contribuem de modo extremamente relevante para o desen-
volvimento dos conhecimentos sobre a história da alfabetização, do acesso aos 
bens literários e da distribuição das práticas de letramento no país.

Como mencionado, o que caracteriza o avanço da educação básica pública 
no país é seu percurso histórico relativamente recente, o muito que se desenvol-
veu nesse percurso, e os avanços e retrocessos que decorrem das lutas políticas 
pelos projetos de poder. A publicação que aqui se apresenta contribui para que se 
conheçam os movimentos históricos de constituição do campo ao mesmo tempo 
em que possibilita que se observem as tensões que se produzem nos processos 
atuais de ensino e de aprendizagem na escola pública de ensino fundamental. 

Sua primeira parte se compõe de capítulos em que se apresentam resulta-
dos de pesquisa histórica sobre os processos de alfabetização, do ensino da leitura 
e do trabalho com a literatura nos anos iniciais da escolarização básica. Os estu-
dos trazem à luz documentos curriculares, materiais didáticos e instrumentos pe-
dagógicos de expressiva relevância histórica. Apresentam-se também resultados 
de pesquisas sobre autores/as e obras literárias destinadas ao público infantil, es-
critas e publicadas em diferentes momentos e contextos históricos. Contribuem, 
assim, para a construção da memória sobre o ensino e a aprendizagem da leitura, 
da escrita e da literatura infantil no país.

A segunda parte da obra é composta de capítulos em que são apresentados 
resultados de pesquisa sobre concepções e práticas de letramento e sobre os pro-
cessos de alfabetização e de formação de leitores literários em contextos formais 
e não formais. São objetos dos estudos as ações formativas que buscam garantir 
o acesso a bens culturais e a práticas sociais historicamente interditadas às cama-
das mais pobres da população. Nesse sentido, parte dos resultados de pesquisa 
apresentada nos capítulos da segunda parte da obra é produzida em contextos de 
vulnerabilidade social.

Primeira e segunda partes da obra se complementam não apenas em suas 
interconstituições históricas, porque passado e presente se produzem em resposta 
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à memória que lhes dá sentido, mas também por compartilharem resultados de 
pesquisa que evidenciam ações de resistência contra os projetos de interdição às 
camadas mais pobres da população do acesso à educação e à cultura.

Sinto-me, portanto, muito honrado e feliz pelo convite para escrever este 
texto de apresentação ao livro Literatura, letramento escolar e alfabetização: história 
e atualidade, pelo que agradeço aos seus organizadores, a quem tanto admiro. A 
obra é contribuição de relevo para os estudos na área do ensino da leitura, da 
escrita e da literatura. É uma ação importante para o desenvolvimento dos estu-
dos da alfabetização e do letramento. É um ato de resistência nestes tempos de 
ataques à educação pública, laica, gratuita e de qualidade.

Emerson de Pietri

São Paulo, janeiro de 2022.
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APRESENTAÇÃO 

Os trabalhos reunidos nesta coletânea resultam de investigações realizadas 
no âmbito do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas sobre Ensino de Língua e 
Literatura (NIPPEL), criado em 2017 e sediado desde então na Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 

O NIPELL abarca principalmente pesquisas desenvolvidas no âmbito de 
duas linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uni-
fesp, quais sejam, “História da Educação: sujeitos, objetos e práticas” e “Lingua-
gens e saberes em contextos formativos”, além de outras com afinidades temáticas 
e teóricas, desenvolvidas no âmbito do ensino de graduação e do Programa de 
Pós-Graduação Educação e Saúde também da Unifesp. 

Os capítulos aqui apresentados resultam de pesquisas, em nível de gradua-
ção, mestrado e doutorado, por nós orientadas, que tematizam o ensino de língua 
e literatura na Educação Básica e na formação de professores, com foco em pro-
cessos educativos escolares e naqueles que ocorrem em contextos de educação não 
formal. Essas investigações mobilizam quadros teóricos advindos de diferentes 
áreas, o que lhes imprime um caráter interdisciplinar.

Dessa maneira, esta coletânea encontra-se organizada em duas partes. A 
1ª parte, intitulada Literatura infantil, leitura, alfabetização e ensino de língua como 
objetos da pesquisa em História da Educação, reúne estudos vinculados aos projetos 
de pesquisa Por uma história revisitada da literatura infantil brasileira (séculos XIX 
e XX) e O ensino de língua e de literatura em perspectiva histórica (séculos XX e XXI): 
prescrições práticas, materiais didáticos, projetos político-educacionais e saberes 
em circulação, coordenados por Fernando Rodrigues de Oliveira. Já a 2ª Parte, 
intitulada Letramentos, alfabetização e literatura em contextos educativos formais e não 
formais, reúne textos baseados em investigações vinculadas aos projetos de pesqui-
sa Alfabetização e letramento: a inserção de crianças e adolescentes nas culturas do 
escrito e Políticas e Programas de Alfabetização, de Letramento e de Educação literária 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental: processos de escolarização e formação do-
cente em contextos periféricos, sob coordenação de Cláudia Lemos Vóvio. 

Em relação à 1ª Parte, Literatura infantil, leitura, alfabetização e ensino de lín-
gua como objetos da pesquisa em História da Educação, os capítulos trazem resultados 
de pesquisas desenvolvidas sob a perspectiva da História Cultural, que entende ser 
o trabalho historiográfico não uma reconstrução do passado, mas produção de um 
discurso (uma escrita) sobre um evento situado no tempo, escolhido pelo historia-
dor como um acontecimento (CERTEAU, 1974). Partindo desse ponto de vista, a 
vertente da História Cultural adotada aqui é aquela que “[...] tem por objecto prin-
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cipal identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada 
realidade social é construída, pensada, dada a ler.” (CHARTIER, 1990, p. 16-17), 
o que demanda a tentativa de avanço em relação a outros dois modelos da História 
Cultural, a história das mentalidades e a história quantitativa, baseada na história 
econômica e social (CHARTIER, 2009). 

Para isso, busca-se:

[...] fazer com que o objeto [investigado] apareça no emaranha-
do de suas mediações e contradições; recuperar como este objeto 
foi constituído, tentando reconstituir sua razão de ser ou apare-
cer a nós segundo experiência social, em vez de determiná-lo 
em classificações e compartimentos fragmentados. (VIEIRA; 
PEIXOTO; KHOURY, 2002, p. 10-11). 

Em face da abordagem histórica adotada, os textos apresentados na 1ª 
Parte se centram na análise de fontes documentais inéditas, as quais, escolhidas 
pelos pesquisadores dentro de um conjunto de possibilidades, funcionam como 
um inconsciente cultural e, por isso, não são inócuos (LE GOFF, 2003). São, 
antes de tudo:

[...] o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, 
da história, da época, da sociedade que o produziram, mas tam-
bém das épocas sucessivas durante as quais continuaram a viver, 
talvez esquecidas, durante as quais continuou a serem manipu-
ladas, ainda que pelo silêncio. (LE GOFF, 2003, p. 538). 

Do ponto de vista analítico e da construção de uma integibilidade sobre 
os eventos do passado enfocados a partir das fontes, os trabalhos da 1ª Parte se 
pautam na perspectiva discursiva e dialógica da linguagem, com base na análise 
do que Mortatti (2000) denomina “configuração textual”.  Segundo essa autora, 
por meio da análise da “configuração textual” busca-se a “[...] construção de uma 
representação, a partir da problematização de outras representações construídas 
e tomadas como corpus, mas que não devem ser confundidas com o objeto de in-
vestigação, uma vez que não são ‘dados’ e ‘só falam, quando se sabe interrogá-los’”. 
Para isso, mais do o que a simples aplicação de técnicas, essa operação interpre-
tativa enfoca: 

[...] as opções temático-conteudísticas (o quê?) e estrutu-
rais-formais (como?), projetadas por um determinado sujeito 
(quem?), que se apresenta como autor de um discurso produzido 
de determinado ponto de vista e lugar social (de onde?) e mo-
mento histórico (quando?), movido por certas necessidades (por 
quê?) e propósitos (para quê), visando a determinado efeito em 
determinado tipo de leitor (para quem?) e logrando determina-
do tipo de circulação, utilização e repercussão. (MORTATTI, 
2000, p. 31).
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Em face do exposto, os cinco primeiros capítulos da 1ª Parte dedicam-se a 
aspectos da História da literatura infantil e juvenil brasileira, de modo a proble-
matizar a autoria feminina, bem como autores emblemáticos dessa história.  

O capítulo 1, Mulheres no uso da pena: um levantamento da autoria feminina  
na literatura infantil brasileira (1890-1977), Larissa Santos Cordeiro focaliza a 
presença de autoras de literatura infantil no acervo da Biblioteca Infantil do Ins-
tituto de Educação “Caetano de Campos” (São Paulo). Seus resultados revelam 
um vínculo importante entre a profissionalização docente e a publicação de livros 
de literatura, já que à medida que as mulheres acessam o magistério como profis-
são, aumenta-se o número de obras publicadas por autoras femininas. 

No capitulo 2, “Histórias da velha Totônia” (1936), de José Lins do Rego: um 
regionalista nas veredas da escrita para criança, Amanda Topic Ebizero identifica o 
trabalho de reescrita de contos da tradição oral pelo autor, constatando a presença 
de seus traços estilísticos de obras elaboradas para o público adulto e a conexão 
dessa obra com o movimento regionalista do Nordeste, do qual José Lins do Rego 
foi um dos principais representantes. 

No capítulo 3, A história dos bandeirantes contada aos jovens brasileiros: um 
estudo sobre o “Gigante de Botas” (1941), de Ofélia e Narbal Fontes, Mariana de Cás-
sia Medrano e Fernando Rodrigues de Oliveira contribuem para a compreensão 
das relações históricas entre literatura infantil e a formação da infância e juven-
tude, mediante processos de aculturação e transmissão de valores e ideais sociais. 
Com isso, os autores analisam como se concretiza a representam da história ban-
deirante na principal obra de Ofélia e Narbal Fontes. 

No capítulo 4, Um folclorista adapta a tradição popular para as crianças: “No-
vas aventuras de Pedro Malasarte” (1950), de Hernani Donato, Elisangela Moraes 
Ferreira e Fernando Rodrigues de Oliveira atentam-se para como o autor cons-
trói a reconstróis elementos do folclore nacional para crianças, mediante repre-
sentação da figura do anti-herói malandro. Além disso, problematizam a relação 
desse livro com o ideial de formação de leitores da época, destacando a forte 
relação entre “didática” e “recreação”. 

No capítulo 5, Em busca da voz feminina negra na Literatura infantil: con-
tribuições de Geni Guimarães em “A cor da ternura” (1989), Amanda Aparecida Pu-
ppim analisa o lugar de Geni Guimarães na história da literatura infantil negra. 
Toma como objeto a obra A cor da ternura, publicado em 1989, que apresenta 
relações biográficas e memorialísticas com a autora. 

No sexto capítulo, ainda tratando de literatura infantil, mas com enfoque 
na discussão teórica sobre esse gênero literário, Lais Silva Cassimiro dos San-
tos, em Nelly Novaes Coelho (1922-2017): uma produtora e mediadora intelectual 
no campo da literatura infantil, dedica-se a compreender as contribuições dessa 
pesquisadora e crítica literária para os estudos sobre literatura para crianças, des-
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tacando sua importância na disseminação de modos de se pensar e compreender 
esse gênero literário na relação com o ensino e com a formação de leitores. 

Os três textos subsequentes a esse visam a contribuir para a História do 
ensino de leitura e escrita, sendo os dois primeiros com enfoque nos currículos e 
programas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e o terceiro,  em debate 
contemporâneo, sob a ótica da História do Presente, relativo à proposição do 
método fônico em âmbito nacional. 

Dessa maneira, no capítulo 7, A formação de leitores na escola de 1º grau: a 
técnica de leitura dirigida por fichas instituída pelo “Programa Escola-Biblioteca” do 
município de São Paulo (1972-1983), Vanessa do Nascimento Vicentini problema-
tiza as concepções e estratégias associadas à formação do leitor, num momento 
de criação e expansão do Programa, que, posteriormente, deu origem ao Progra-
ma Sala Espaço de Leitura. O corpus é constituído de fichas de leitura dirigida, 
elaboradas por uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo na década de 1970, que foram aplicadas por professores junto a alunos 
matriculados em escolas de Ensino Fundamental, pertencentes à rede municipal 
de ensino de São Paulo. 

No capítulo 8, Permanências e inovações na política curricular voltada à al-
fabetização no município de São Paulo (1985-1996), Diego Benjamim Neves fo-
caliza as prescrições curriculares para alfabetização produzidas por técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. O marco temporal delimitado 
compreende documentos curriculares, os quais transitam entre concepções tradi-
cionais de alfabetização, o construtivismo e o interacionismo linguístico. Nesse 
marco, observa-se o caráter hegemônico que a perspectiva construtivista assume 
à época, ainda que se note a tendência à articulação com outras proposições teó-
rico-metodológicas.

No capítulo 9, O debate em torno do método fônico de alfabetização no Brasil: 
os caminhos do relatório “Alfabetização infantil” (2003-2019), Bruno Marini Bru-
neri recupera aspectos do Relatório Final do Grupo de Trabalho “Alfabetização In-
fantil: os novos caminhos”, produzido inicialmente em 2003 e reeditado outras três 
vezes, de modo a analisar como se dá a construção da retórica fonocentrista e o 
alinhamento dos propositores do método fônico centrada em experiências inter-
nacionais e num discurso messiânico que visa minar do debate científico sobre o 
ensino inicial da leitura e da escrita. 

Por fim, no último capítulo da 1ª Parte, intitulado A proposta de ensino de 
língua inglesa em “Didática Especial de Línguas Modernas” (1957), de Valnir Chagas, 
Lidiane Cirilo dos Santos tem como objetivo contribuir para a produção de uma 
história do ensino de língua inglesa no Brasil, com enfoque na análise de um dos 
principais trabalhos destinados ao debate sobre a didática das línguas modernas 
produzidos ao longo do século XX. 
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Em relação à 2ª Parte – Letramentos, alfabetização e literatura em contextos 
educativos formais e não formais –, os capítulos têm em comum a filiação aos Estu-
dos do Letramento de abordagem sociocultural, o que corresponde às apropria-
ções e recriações dos Novos Estudos do Letramento, de origem anglo-saxã, desde 
os anos de 1990, por pesquisadores brasileiros. Uma perspectiva identificada pela 
hibridização de quadros teóricos a partir da aproximação a diferentes áreas do 
conhecimento e seus construtos, como a Sociologia, Antropologia, os Estudos 
Culturais e as Teorias Decoloniais, a Psicologia Cognitiva e Psicologia Social, a 
História Cultural, da Alfabetização e da Leitura, a Sociolinguística Interacional, 
Filosofia da Linguagem, representada pela abordagem dialógica e discursiva, en-
tre muitas outras. 

Nessa abordagem, o letramento é compreendido como “conjunto de práti-
cas sociais que usam a escrita, enquanto tecnologia e enquanto sistema simbólico, 
em contextos específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p. 19). 
Tem como pressuposto que as práticas de uso da escrita são plurais, compostas 
por uma infinidade de situações, interesses, contextos, saberes, valores, resultantes 
da multiplicidade das diferenças na vida social.   Esses modos de ação consti-
tuem-se por práticas discursivas, a fim de atribuir sentido à atividade em curso 
e conectam-se a processos de identificação e tomada de consciência sobre si e 
sobre a experiência em curso (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000; GEE, 
2004; KALMAN 2004; KLEIMAN, 1995, 2019, STREET, 1984, 2014; VÓ-
VIO, 2007). 

Essa filiação traz implicações para a produção científica em três sentidos. 
A primeira diz respeito à concepção de linguagem assumida, são estudos que 
adotam uma concepção social da linguagem, o que permite compreender as prá-
ticas discursivas como constituídas por e constituintes das interações e condicio-
nadas pelo contexto sócio-histórico e cultural mais amplo. De acordo com Ianni 
(1999, p. 25) “A linguagem simultaneamente taquigrafa e constitui as relações, os 
processos e estruturas da vida social em geral, tanto quanto as produções e cria-
ções que conformam a sociedade em âmbito local, nacional, regional e mundial”. 
A segunda refere-se aos modos de fazer pesquisa, que demandam abordagens 
etnográficas e micronalíticas para tecer compreensões sobre os letramentos foca-
lizados, as ideologias e as relações de poder imbricadas nessas práticas. 

E, a terceira, de caráter ético, implica que nossos estudos têm como hori-
zonte a promoção da educação escolar com justiça e equidade social, focalizando 
especialmente iniciativas que se desenvolvem em territórios de vulnerabilidade 
social, em regiões metropolitanas. Essa orientação, no entanto, não se coloca ex-
plicitamente nos aportes dos Estudos do Letramento, o que indica a focalização 
de certos fenômenos sociais próprios ao contexto nacional, construída por nós. 
Nesse sentido, o quadro teórico-metodológico assumido nesses estudos colabora 
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para, a partir dos resultados obtidos, operar mudanças em realidades desiguais, 
nas quais se perpetuam hierarquias, se assistem à crescente marginalização e es-
tigmatização de grupos sociais por meio de instrumentos como a escrita (KLEI-
MAN, 1995, 2019). 

O capítulo que abre essa parte, Aportes teórico-metodológicos dos estudos do 
letramento no Brasil: objetos, significações e itinerários, de Claudia Lemos Vóvio, é 
resultante da Palestra proferida no VII Colóquio Internacional Letramento e 
Cultura Escrita, na mesa de abertura, em 2019, promovido pelo Ceale e Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação da UFMG. Reconfigurado para este livro, 
o texto organiza-se como um ensaio que problematiza a atualidade e pertinên-
cia dos Estudos do Letramento numa abordagem sociocultural para a produção 
acadêmico-científica, traça um memória dos principais eixos a partir dos quais se 
articulam pesquisas que empregam essa abordagem. 

Na sequência, temos dois capítulos que focalizam práticas de letramento 
escolar, em duas escolas públicas municipais de São Paulo, localizadas em territó-
rios de média e alta vulnerabilidade. 

O capítulo 12, Compartilhar leituras: análise de uma prática de letramento 
escolar numa sala de leitura da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, de Estevão 
Armada Firmino, analisa uma das práticas de letramento produzidas por uma 
professora, no âmbito da Política de Letramento, o Programa Sala e Espaço de 
Leitura (SAEL). O SAEL é uma das políticas de letramento públicas mais lon-
gevas na educação escolar paulista. Os resultados evidenciam a mobilização de 
estratégias particulares pela professora, vinculadas à distribuição com equidade 
de recursos e bens sociais. 

O capítulo 13, Práticas de leitura no ciclo de alfabetização: a leitura deleite 
em uma escola de território vulnerável de São Paulo, de Fernanda Marcucci, iden-
tifica como se concretiza e quais significados são atribuídos à uma prática de 
letramento escolar prescrita nos documentos curriculares oficiais, a leitura deleite, 
numa escola pública municipal de São Paulo. Como principais resultados, a au-
tora evidencia, nos eventos analisados, o incentivo ao protagonismo das crianças 
no sentido de atribuir sentidos aos textos literários, a adesão dos alunos a esses 
eventos com e a partir do livro de literatura, bem como a colaboração que se esta-
belece entre alunos e professores e entre alunos, elementos centrais na formação 
do leitor. 

O capítulo 14, Critérios de julgamento docente em Língua Portuguesa: os con-
selhos de classe em escola de território vulnerável, apresenta parte dos resultados ob-
tidos na pesquisa de mestrado de Taila Carvalho Ebizero. Este estudo refere-se à 
problemática da dependência do desempenho escolar em relação à origem socio-
econômica dos alunos e à interferência do território sobre a qualidade das oportu-
nidades educacionais. A autora aborda, a partir de dados gerados num Conselho 
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de Classe, os efeitos de disposições sociais de uma professora alfabetizadora na 
apreciação de seus alunos e de suas capacidades para aprender a ler e a escre-
ver e fazer uso da linguagem escrita. A análise revela os critérios de julgamento 
e apreciação da docente, que nem sempre se pautam por critérios objetivos ou 
pelo processo de ensino e aprendizagem desencadeado, mas como relacionados 
ao conjunto de esquemas de ação incorporados pela docente. 

Inserido num profícuo debate de pesquisas acadêmicas sobre os livros 
didáticos de Língua Portuguesa, o capítulo 15, O jardim de pedras da Medusa: a 
coletânea de textos na coleção Buriti Mais, de Glauber Machado, elucida a composição 
de coletâneas e as escolhas quanto aos gêneros presentes numa coleção fortemente 
disseminada para os anos iniciais do Ensino Fundamental. O autor recorreu a dois 
movimentos analíticos: a quantificação e categorização de exemplares de gêneros 
do discurso presentes nos três volumes, observando a distribuição, frequência e a 
qualidade dos textos, o que desvela as intenções dos autores e editores em relação à 
formação do leitor, além dos enfoques e paradigmas que constituem os letramentos 
visados para essa etapa da escolarização. 

Por fim, o capítulo 16, Letramentos e a construção identitária de uma ado-
lescente em um contexto de educação não formal, de Maytê Aché Saad, perfaz um 
caminho um tanto distinto dos demais. Em seu texto, pretende compreender os 
significados atribuídos por uma adolescente às situações que envolvem os usos da 
escrita em sua trajetória e como ela se constrói identitariamente nesse processo. 
Com foco na educação não formal, esse estudo tem o potencial de gerar dados in-
teressantes para subsidiar processos de ensino e aprendizagem na educação esco-
lar. Os resultados indicam que a escrita assume um papel importante na trajetória 
da adolescente, vinculada a situações carregadas de afeto e contribuindo para que 
desvele novos significados sobre si e suas possibilidades de se expressar e ser. 

Fernando Rodrigues de Oliveira
Cláudia Lemos Vóvio

São Paulo, janeiro de 2022
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1.  AS MULHERES NO USO DA PENA: UM 
LEVANTAMENTO DA AUTORIA FEMININA NA 
LITERATURA INFANTIL BRASILEIRA (1890-1977)

Larissa Santos Cordeiro da Silva

Introdução

O silenciamento de uma escrita feminina no Brasil até meados do século 
XIX corresponde a organização de uma sociedade em que apenas os homens 
detinham o direito à palavra, à educação e aos espaços públicos. Foi somente no 
final do século XIX que a presença da autoria feminina no cenário editorial brasi-
leiro começou a ganhar força, na mesma medida em que as mulheres passaram a 
ter acesso à instrução, em especial a aprendizagem da leitura e da escrita.

Essa mudança tem seu marco na Lei Geral do Ensino1, publicada em 1827, 
que normatizou oficialmente a abertura das primeiras escolas específicas para me-
ninas. Também foi nesse período, em face da necessidade de reestruturação do 
país como Estado independente, que algumas poucas conquistas para as mulheres 
foram sendo alcançadas, mediante reinvindicações desse público por maior igual-
dade de direitos, maior atuação no espaço público e maior acesso à instrução. 

Em face disso, ainda que a escolarização para meninas nesse período tenha 
se dado de forma controlada2, um número considerável de mulheres agarrou a 
oportunidade de instruir-se, aproveitando “[...] esse espaço aberto no mundo das 
letras para se fazer ouvir e expor uma nova maneira de pensar [...]” (ALMEIDA, 
1998, p. 27). Com isso, pouco mais tarde, as mulheres começam a aparecer em 
publicações veiculadas por jornais e em poucas editoras como autoras, a maioria 
com pseudônimos ou com o nome de seus maridos.

Esse movimento, segundo Coelho (1989), estava diretamente relacionado 
à busca da “Nova Mulher”, em que essas, ao ousarem3publicar, pretendiam supe-

1  A Lei Geral do Ensino de 1827, propõe de forma modesta a criação de escolas de primeiras letras 
durante o Brasil Império (XAVIER, 1980).

2  O acesso à escola para meninas, embora consentido e normatizado em lei, estava sujeito a um tra-
tamento diferente dos meninos, em decorrência das relações de poder por trás dos currículos e da 
instituição de escolas. Sobre esse aspecto, ver Almeida (1998).

3  Norma Telles em Escritoras, Escritas e Escrituras (1997), ao recuperar o discurso sobre o feminino diz: 
“[...]à mulher é negada a autonomia, a subjetividade necessária à criação.”, nesse sentido, a atitude de 
algumas mulheres ao publicarem, pode ser considerada uma ousadia quando olhada diante dos padrões 



rar não apenas um silenciamento, mas também delinear um feminino autêntico, 
que rompesse com as imagens construídas por homens sobre elas. Ou seja, uma 
investida na “[...] evolução da consciência crítica da mulher em relação a si mes-
ma e ao mundo onde vive” (COELHO, 1989, p. 5). Dessa maneira, a entrada das 
mulheres no mundo das letras tinha relação direta com sua autoafirmação en-
quanto sujeito criador, que implicou assumir uma posição, por um lado, que não 
configurasse disputa com os homens ou busca de uma superioridade em relação a 
eles, por outro, que permitisse encontrar a voz própria.

Embora haja um consenso entre estudiosos da literatura de autoria femi-
nina que foi somente durante o século XX que as escritoras brasileiras se fizeram 
notáveis, é importante frisar o papel desbravador desempenhado por essas mu-
lheres que fizeram uso da pena ainda no século XIX, muitas delas ocupando os 
“espaços adequados” e “tipicamente femininos”, (LOURO, 1997, p. 450), com 
escritas direcionadas para outras mulheres e, sobretudo, para o público escolar. 

Em relação a essa produção literária feminina de destinação escolar, muito 
dela se deveu à ideia da figura feminina atrelada à maternidade e ao cuidado das 
crianças, que abriu para esse público a possibilidade de atuação no magistério, 
como “[...] um espaço público (domesticado) que prolongasse as tarefas desem-
penhadas no lar” (ALMEIDA, 1998, p. 28). Dessa forma, no processo de cons-
trução de uma literatura infantil “verdadeiramente” brasileira (ARROYO, 1968), 
algumas dessas professoras se aventuraram também na escrita de textos literários 
úteis à formação dos pequeninos, contribuindo para a formação desse gênero 
literário no país. 

Mas, quem são essas mulheres autoras de livros literários para crianças? 
Com a intenção de melhor refletir sobre essa questão, este texto tem como objeti-
vo relacionar a história da literatura infantil brasileira com a produção literária de 
mulheres entre os séculos XIX e XX, a fim de compreender mais sobre o espaço 
que essas ocuparam na produção literária destinada às crianças.

Para isso, utilizo-me de uma investigação “histórico quantitativa”4, cen-
trada no levantamento de dados sobre a autoria feminina na literatura infantil 
brasileira a partir do catálogo de livros que integraram a Biblioteca Infantil do 
Instituto de Educação “Caetano de Campos”5 (IECC). A escolha por centrar a 

sociais vigentes, sobretudo no que tange ao discurso sobre o feminino (TELLES, 1997, p. 403).

4  “Da confluência das duas revoluções nasce a história quantitativa, que põe novamente em causa a 
noção de documento e o seu tratamento. Desejada em primeiro lugar pelos historiadores da economia, 
obrigados a tomar como documentos de bases séries de cifras ou de dados numéricos [...] introduzida 
depois na arqueologia [...] e na história da cultura [...], a história quantitativa altera o estatuto do 
documento (LE GOFF, 2013).

5  O Instituto de Educação “Caetano de Campos”, antiga Escola Normal de São Paulo, passou a ser 
assim denominado em 1933, após reforma do Ensino Normal em São Paulo. Nesse período, com o fim 
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pesquisa nos dados recorrentes desse acervo, se deveu pelo fato de ele constituir 
uma das primeiras bibliotecas escolares do país, tendo funcionado por mais de 
cinco décadas como referência para outras bibliotecas escolares.

Embora essa biblioteca tenha sido fundada em 1925, o recorte temporal 
definido compreende o período de 1899 à 1977, que se refere, respectivamente, 
ao título mais antigo e o mais recente de autoria feminina presentes no acervo da 
Biblioteca Infantil do Instituto “Caetano de Campos”.

O texto, portanto, está dividido em duas seções, sendo a primeira chamada 
“Autoria feminina versus autoria masculina na literatura infantil brasileira”, aonde 
é feito um breve resumo da participação das mulheres na escrita de livros infantis, 
bem como uma análise quantitativa do total de títulos de autoria masculina e de 
autoria feminina. Na segunda seção, intitulada “A presença da autoria feminina 
na literatura infantil brasileira de 1899 a 1977”, proponho uma análise da quan-
tidade de publicações por décadas, com intuito de compreender o contexto de 
circulação das obras de autoria feminina.

Autoria feminina versus autoria masculina na literatura infantil 
brasileira

A exclusão cultural [da mulher] estava associada irremediavel-
mente à submissão e à dependência econômica. Se o talento 
criador não era exclusivo dos homens, os meios para desenvolvê-
-los, com certeza eram. (DUARTE, 2007, p. 63)

Constância Lima Duarte, quando escreveu sobre os “arquivos de mulheres” 
e de “mulheres anarquivadas”, recuperou discursos veiculados na sociedade entre 
o final do século XIX e início do século XX, que tratavam a respeito da recepção 
negativa de obras publicadas com a autoria de mulheres. No período, principal-

da Primeira República e o advento de novas ideias relativas à educação, no conjunto das ações reforma-
doras da instrução pública paulista, a antiga Escola Normal de São Paulo, à época denominada Escola 
Normal da Praça da República, foi transformada em Instituto de Educação “Caetano de Campo”, em 
homenagem a um de seus ex-diretores (TANURI,  2000; REIS FILHO, 1995). Essa instituição criada 
no final do século XIX, tornou-se uma das principais instituições de formação de professores e de dis-
seminação das modernas teorias educacionais pelo país, até ser fechada e transformada em Escola de 
Primeiro e de Segundo Graus durante a década de 1970, com a Lei Federal n. 5692/1971. No âmbito 
da Escola Normal/ Instituto de Educação, em 1925.  Carlos Alberto Gomes Cardim criou a Biblioteca 
Infantil do Curso Primário anexo à Escola Normal de São Paulo, que funcionou até 1929. Após quatro 
anos fechada, em 1933 a biblioteca foi reaberta por Lenyra Fraccaroli tendo funcionado até 1935, 
quando novamente precisou ser fechada, para reformas no prédio do IECC. Em 1936 a biblioteca foi 
reaberta por Iracema Marques da Silveira, tendo funcionado até a década de 1980 (PASQUIM, 2017). 
Nas suas seis décadas de funcionamento, essa biblioteca infantil reuniu um dos principais acervos de 
livros infantil e de livros de literatura infantil do Brasil. Ao todo, essa biblioteca constituiu acervo de 
quase 9 mil obras, entre as quais livros didáticos, livros literários, revistas infantis e enciclopédias.
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mente no século XIX, “[...] ser mulher era sinônimo de submeter-se a uma mora-
lidade burguesa dominante onde a reclusão do lar, o casamento, a maternidade e 
as atividades domésticas eram cultuadas como um sacerdócio (DUARTE, 2007).

O trabalho intelectual da escrita literária nesse momento era inerente as 
pessoas mais instruídas e letradas da sociedade. Uma tarefa, portanto, masculina, 
já que eram os homens que detinham o acesso a educação e a liberdade de se 
expressarem sem grandes julgamentos da norma social vigente, diferente 
das poucas mulheres letradas, que ao ousaram publicar e por isso “arcavam 
com as consequências da rebeldia, do desvio6 intelectual que ousaram atingir” 
(KESSAMIGUIEMON, 2002, p. 7). 

Somente após a proclamação da República e a chegada de novas ideias do 
advindas do continente europeu, o discurso sobre a educação feminina e sobre o 
papel das mulheres na sociedade foi sendo aos poucos reformulado. A mulher, 
associada à sua devoção maternal, passou a ser a primeira responsável pelo sucesso 
e formação dos homens brasileiros. Para a moral dominante da época, masculina 
e patriarcal, a instrução feminina passou a ser defendida pois, “assim ela teria 
condições de exercer com maior competência seu papel de mãe e criar os filhos 
que seriam melhores cidadãos” (KAMITA, 2004, p. 165). 

Como consequência de uma maior participação feminina na educação, 
algumas posições profissionais foram gradualmente sendo concedidas as 
mulheres, como o magistério primário, e outras que envolviam o cuidado dos 
homens, por exemplo.  Algumas formas de ocupação dos espaços de “fala pública”, 
como a escrita literária, passaram a ser permitida às mulheres, dentre esses, o da 
escrita para crianças, sobretudo os livros de destinação escolar. (MENDONÇA, 
2014, p. 238).

Nesse sentido, a literatura infantil brasileira pode ser entendida como uma 
porta para autoria feminina, pois com as mudanças acarretadas pelos ideais re-
publicanos, as mulheres foram se responsabilizando pela educação primária, ao 
mesmo tempo em que foram aceitas como escritoras de uma literatura que tam-
bém tinha finalidade educativa. Para Queiroz e Buzam (2019), “[...] as mulheres 
aproveitaram a abertura que tiveram e, mesmo sendo fiscalizadas pelos homens, 
publicaram diversos livros no campo infantil enquanto podiam escrever e assinar 
os nomes nos livros, que já era um ganho relevante para escrita feminina [...]” 
(QUEIROZ; BUZAN, 2009, p. 161).

Nesse contexto, também é importante frisar que, na mesma medida em 
que crescia a participação das mulheres na escrita literária de destinação escolar, 
esse tipo de material se concretizava como instrumento de formação imprescin-

6 Kessamiguiemon em Educação da mulher e a produção literária feminina na transição entre os séculos XIX e 
XX (2002), entende a escrita feminina como um “desvio” intelectual, a medida em que o ato de escrever 
e publicar era desviar-se da norma burguesa vigente.
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dível, pois era visto como veículo primordial de transmissão de valores morais, 
sociais e religiosos. 

Dessa maneira, as escolas e suas bibliotecas constituíram o principal meio 
pelo qual as crianças acessavam os livros de literatura infantil, tendo a biblioteca 
do Instituto de Educação “Caetano de Campos”, sido uma das primeiras biblio-
tecas escolares criada no país, como função modelar para outras bibliotecas desse 
tipo. O seu acervo, sobretudo aos cuidados da professora Lenyra Fraccaroli, reu-
niu o que melhor tinha de obras com destino ao uso escolar, representando parte 
significativa das publicações que circulavam no país.

Isto posto, a fim de melhor entender o espaço ocupado por autoras nesse 
cenário, apresenta-se o quadro abaixo em que consta o total de livros que com-
põem o acervo dessa biblioteca no período que se estende de 1899 a 1977, dividi-
do entre os títulos identificados com autoria feminina e autoria masculina:

Quadro 1 - Quantidade de autoras e autores de livros de Literatura Infantil, entre 
1899 a 1977

 Quantidade de autores

Livros de LI de Autoria masculina 4178

Livros de LI de Autoria feminina 190

Total 4368

Fonte: Silva (2020).

Atentando-se ao fato de que o quadro compreende o total de autores 
identificados por meio dos livros presentes no acervo da Biblioteca Infantil do 
Instituto de Educação “Caetano de Campos”7, é possível inferir considerações a 
respeito da desproporcionalidade na quantidade de autoras mulheres em relação 
aos autores homens. Nota-se que de um total de 4368 autores apenas 190 são 
mulheres, representando percentualmente 6,13% do total de autores, enquanto a 
autoria masculina equivale a 93,87% dos livros de literatura infantil publicados 
no Brasil e pertencentes ao acervo dessa biblioteca. 

Os dados contidos no quadro refletem não apenas as questões de gênero 
enfrentadas pelas mulheres desde o século XIX, como também a lenta mudança 
nesse cenário brasileiro ao longo do século XX. Nesse sentido, faz-se importante 
destacar, ainda, que muitos dos primeiros esforços femininos em participar da 
escrita literária para crianças no Brasil se deu com a assinatura dos livros por 

7 Em diferentes casos não foi possível identificar a autoria, pois os livros foram registrados no livro 
tombo apenas com o título. 
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meio de pseudônimos ou com o nome dos maridos, revelando o “não lugar” dados 
às mulheres no campo da escrita literária entre o final do século XIX e início do 
século XX. Exemplo disso é o caso de Maria José Dupré, escritora de reconhecida 
produção literária, tanto para o público adulto, quanto para o público infantil, 
cujo um de seus livros mais famosos, A ilha perdida, foi publicado inicialmente 
como “Sra. Leandro Dupré” (OLIVEIRA, 2018).   

Para além do indicativo do total de mulheres identificadas como autoras 
de livros de literatura infantil, é importante analisar a nacionalidade dessas es-
critoras. Embora se tratem, todos, de livros publicados no Brasil, nem sempre 
a autoria é de brasileiras. No quadro abaixo apresento a nacionalidade das 190 
escritoras identificadas.  

Quadro 2 - Nacionalidade e quantidade de autoras 

Nacionalidade das autoras Quantidade de autoras 

Argentina  1 

Americana  17 

Austríaca  1 

Belga  1 

Boêmia  1 

Brasileira  145 

Escocesa  1 

Francesa  8 

Inglesa  2 

Portuguesa  11 

Russa  1 

Ucraniana  1 

Fonte: Silva (2020).
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No quadro acima, do total de 190 autoras, 145 são brasileiras, o que cor-
responde o percentual de 76,32% e, 45 são estrangeiras, o que representa 23,86% 
do total identificado. 

É interessante pontuar que, em relação aos livros de escritoras estrangeiras, 
muitos deles se referem a traduções ou adaptações para o português, tendo sido 
feita essa tradução ou adaptação também por mulheres. Esse aspecto revela um 
outro campo de atuação das mulheres no “uso da pena” (TELLES, 1997).

A presença da autoria feminina na literatura infantil brasileira 
 de 1899 a 1977 

Embora a literatura infantil tenha sido, de partida, o campo literário de 
maior inserção das mulheres entre o final do século XIX e início do século XX, 
mesmo nesse espaço a conquista de território por parte delas foi lenta, complexa 
e minoritária comparativamente ao espaço ocupado pelos homens. 

A partir do levantamento realizado a partir do acervo da Biblioteca In-
fantil do Instituto de Educação “Caetano de Campos”, entre 1899 e 1977, pude 
identificar que as 190 autoras de literatura infantil foram responsáveis pela publi-
cação de 306 títulos. Isso possibilita afirmar que parte considerável dessas mulhe-
res foram responsáveis pela publicação de mais de um título. 

Para melhor compreensão do movimento de expansão da autoria feminina 
na literatura infantil, apresento, no Quadro 3, o quantitativo dos 306 títulos de 
livros escritos por mulheres, por década. 

Quadro 3 - Quantidade de títulos por década 1899 a 1977

Décadas de publicação Quantidade de títulos publicados na 
década

1890 - 1899 1

1900 - 1909 3

1910 - 1919 13

1920 - 1929 38

1930 - 1939 63

1940 - 1949 72

1950 - 1959 70

1960 - 1969 40

1970 - 1979 5

Total de livros 306

Fonte: Silva (2020).
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De acordo com o Quadro 3, o número de publicações de autoria feminina 
entre o final do século XIX e duas primeiras décadas do século XX cresceu de for-
ma tímida, passando de um título para 13 em três décadas. Esse período foi mar-
cado pelo clima de valorização da instrução, da escola e da necessidade de difusão 
do saber como elementos essenciais para a formação do cidadão republicano. 

Do ponto de vista editorial, conforme argumenta Razzini (2010), esse pe-
ríodo foi marcado por uma nova cultura material escolar, resultante do crescente 
do consumo de livros escolares em função dos novos métodos de ensino im-
plantados nos grupos escolares. Esse modelo de escola graduada se organização, 
especialmente em São Paulo, com base no método intuitivo, que pressupunha 
acesso a livros e materiais escolares que permitissem uniformidade e cumprimen-
to dos programas de ensino. Dessa maneira, os livros de leitura eram os únicos 
obrigatórios nas escolas, impactando diretamente na produção literária infantil 
do período.  

Ainda em relação a essa produção de literatura infantil entre as décadas de 
1890 e 1910, do ponto de vista do conteúdo, Lajolo e Zilberman (1985) afirmam 
que esses livros são marcados pelos ideais cívicos, patrióticos, com intencionali-
dade de transmissão de valores morais coerentes com o projeto republicano da 
época. 

Sobre esse período, o livro mais antigo localizado é de autoria de Francisca 
Júlia da Silva (1879-1920), datado de 1899 e intitulado O livro da Infância. Esse 
livro foi publicado pela editora Typografia do Diário Oficial para o uso nas esco-
las paulistas. Francisca Júlia da Silva foi uma das autoras que mais se destacou na 
produção para o público infantil no final do século XIX, tendo como marcas de 
sua escrita uma “preocupação perfeccionista com a linguagem” (ZILBERMAN e 
LALOJO, 1985, p. 43).

Importante destacar que, embora o livro de Francisca Julia seja o mais 
antigo localizado no acervo da Biblioteca Infantil do Instituto de Educação “Ca-
etano de Campos”, é sabido de outros títulos de autoria feminina publicados 
antes desse. A título de exemplo, tem-se: Contos brasileiros, de Gabriela de Jesus 
Ferreira França, publicado em 1881; Contos infantis, de Júlia Lopes de Almeida 
e Adelina Lopes Vieira, publicado em 1886; e o O livro das crianças, de Zalina 
Rolim, publicado em 1897. De todo modo, apesar de haver indícios da circulação 
desses livros em algumas escolas entre o final do século XIX e início do século 
XX, eles não figuram no acervo da Biblioteca Infantil, o que pode ter relação, por 
um lado, pela ausência de reedições, o que inviabilizou acesso a eles, por outro, 
um tipo de desalinho em relação aos ideais de formação dos pequenos leitores por 
meio do texto literário, tal como preconizado pelos pressupostos pedagógicos a 
partir de 1925, quando essa biblioteca foi criada. 
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Em relação à década de 1920, conforme o Quadro 3, pode-se verificar um 
crescimento de quase 300% do número de livros de autoria feminina, passando 
de 13 para 38 novos títulos. Esse número cresceu ainda mais na década de 1930, 
quando pude identificar 63 livros de autoria feminina. 

 Nesse período, décadas de 1920 e 1930, “[...] toma corpo a produção li-
terária para crianças, aumentando o número de obras, o volume das edições, bem 
como o interesse das editoras, algumas delas, como a Melhoramentos e a Editora 
do Brasil, dedicadas quase que exclusivamente ao mercado constituído pela in-
fância” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 46). 

De acordo com Lojolo e Zilberman (1985), esse crescimento da produção 
de livros no período tinha relação direta com fatores sociais, dentre os quais: a 
consolidação da classe média, o aumento da escolarização nos centros urbanos e 
a nova posição da literatura após o movimento Modernista. 

Esse crescimento notado na publicação de livros de literatura infantil de 
autoria feminina entre as décadas de 1920 e 1930 permanece efetivo até o final da 
década de 1950, tendo sido possível localizar 72 novos títulos entre 1940 e 1949 
e 70 novos títulos entre 1950 e 1959. 

Esse cenário pode ter relação direta com a predominância das mulheres 
no magistério, bem como a ampliação gradativa dos direitos civis, sociais e cultu-
rais dessa parcela da sociedade. Em relação ao Magistério, desde que a docência 
passou a ser vista como ofício eminentemente feminino, em fins do século XIX, 
gradativamente, as mulheres foram se tornando maioria no cotidiano das escolas, 
concretizando um processo de feminização dessa profissão. Do ponto de vista das 
conquistas pelo público feminino, embora nesse período, décadas de 1940 e 1950, 
ainda permanecesse evidente as distinções entre os papéis femininos e masculinos 
na sociedade, o “[...] Brasil acompanhou, à sua maneira, as tendências interna-
cionais de modernização e de emancipação feminina – impulsionadas com a par-
ticipação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo desenvolvimento 
econômico [...]” (BASSANEZI, 1997, p. 779). 

Sobre os livros de literatura infantil de autoria feminina publicados entre 
1940 e 1950, merecem destaque os de Chiquinha Rodrigues (1896-1966), que 
publicou na década de 1940 três título: Menina de Ouro (1946), Histórias e Brin-
cadeiras (1946) e Seu Pafúncio corre o mundo (1946). A importância dessa escritora 
está na sua luta pelos direitos políticos e sociais das mulheres, o que a levou ao 
cargo de prefeita de Tatuí em 1945, tendo sido a primeira mulher a ocupar o 
cargo. 

Também Lúcia Miguel Pereira (1901-1959) é autora de destaque desse 
período, com a publicação de três títulos infantis: A filha do rio verde (1943), Na 
floresta mágica (1943) e Fada menina (1944). Embora Lúcia Miguel Pereira ocu-
pou, por meio da imprensa, o espaço de crítica literária, se dedicando à análise de 
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romances publicados à época, além de se dedicar à literatura adulta, ramo em que 
não foi muito bem sucedida.  

Em relação às décadas de 1960 e 1970, que se observa pelo Quadro 3 um 
arrefecimento do número de livros de literatura infantil de autoria feminina, esse 
aspecto deve-se ao fato de esse ser um período que culminou com momento em 
que a Biblioteca Infantil do Instituto de Educação “Caetano de Campos” sofreu 
importantes mudanças, inclusive do ponto de vista de sua direção e de suas fina-
lidades, ocasionando o seu fechamento em 1977. 

Em relação aos livros publicados nesse período, cabe destacar os de Lúcia 
Machado de Almeida (1910-2005), a saber: No fundo do mar (1960), O misté-
rio do polo (1960), Na região dos peixes fosfórecente (1960) e As aventuras de Xisto 
(1968). Todos esses livros foram publicados pela Editora Companhia Nacional, 
com retratação da instabilidade política e social no país. Importante enfatizar 
que a atuação da autora extremamente relevante não foi pacífica conforme Jesus 
(2021) pontua: 

Lúcia Machado de Almeida foi referência não só na literatura e 
no jornalismo do país, mas também como uma pessoa influente 
na sociedade da época, principalmente mineira. Mas a autora 
se deparou com algumas dificuldades com relação ao reconhe-
cimento do seu trabalho e a aceitação do gênero que escrevia. 
( JESUS, 2021, p. 23) 

Esse comentário sobre Lúcia Machado de Almeida deve-se em muito ao 
seu lugar como mulher que buscava questionar a sua realidade, sendo suas obras, 
por vezes, alvo de resistência. 

A partir dos aspectos aqui apresentados, é possível notar, pelo movimento 
crescente da figura feminina na autoria de livros de literatura infantil, o lugar que 
a mulher foi conquistando ao longo do século XX, corroborando para uma “ver-
dadeira revolução feminina” (ALMEIDA, 1998, p. 29). 

Algumas considerações finais

Com base nos dados aqui apresentados é possível compreender de modo 
sistematizado de que forma se configura a presença da autoria feminina na li-
teratura infantil brasileira entre o final do século XIX e ao longo do século XX. 
Ainda que os dados utilizados para a produção deste texto se refiram ao acervo de 
uma única biblioteca, é importante frisar que se trata de uma biblioteca que tinha 
pretensão modelar, portanto, voltada à aquisição das principais obras de literatura 
infantil voltadas à educação da infância. 

Dessa maneira, de acordo com os dados aqui analisados foi possível cons-
tatar que, embora a autoria feminina corresponda a parcela minoritária entre os 
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autores de literatura infantil, verifica-se crescimento da participação delas nesse 
campo a partir de novos cenários decorrentes de mudanças durante a Primeira 
República, como a expansão da educação para as meninas, o ganho de direitos 
políticos e a participação das mulheres em atividades profissionais fora do lar, 
como o magistério. Sobre esse último aspecto, o que se percebe é o movimento de 
entrada das mulheres no universo da escrita literária para crianças em concomi-
tância com o processo de feminização do magistério, decorrente da ideia da “mãe” 
como aquela que “naturalmente” nasceu para educar a infância. Também por isso 
prevalece a ideia nos livros de literatura infantil de uso escolar das lições morais, 
cívicas e religiosas. 

Nesse sentido, observa-se a prevalência, embora não exclusiva, de uma du-
pla atuação dessas mulheres, como autoras e professoras. Isso possibilita entender 
uma relação direta e importante entre a autoria feminina na literatura infantil, a 
educação feminina, a feminilização do magistério e o entendimento do “espírito 
feminino” como propício à transmissão de valores e ensinamentos, por meio da 
leitura literária, às crianças em processo de escolarização e de construção do es-
pírito de civilidade. 
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2.  HISTÓRIAS DA VELHA TOTÔNIA (1936), DE 
JOSÉ LINS DO REGO: UM REGIONALISTA NAS 
VEREDAS DA ESCRITA PARA CRIANÇAS

Amanda Topic Ebizero

Considerações iniciais

Lajolo e Zilberman (2004), em relação à literatura infantil brasileira, afir-
mam que, sobretudo após os anos 1930, houve grande utilização do folclore na-
cional na produção de livros para crianças, gerando certa “[...] abundância de 
narrativas de procedência popular” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2004, p. 70). Esse 
movimento se deveu, segundo as autoras, às conquistas do Modernismo, que in-
troduziu a oralidade, o coloquialismo e resgatou o primitivo nos textos literários. 

Nesse contexto, José Lins do Rego, autor reconhecido e consagrado pelos 
seus diferentes romances destinados ao público adulto, realizou sua primeira e 
única investida na escrita literária para crianças, com a publicação, em 1936, de 
Histórias da velha Totônia. Composto por quatro contos da tradição oral, esse 
livro de José Lins do Rego configura-se como um tipo de reescrita, tendo o autor 
munido-se de suas memórias e experiências de infância para “falar” com o público 
infantil.  

Esse livro, embora pouco conhecido no conjunto da obra de José Lins do 
Rego, ocupa lugar importante no campo da literatura infantil, sobretudo por fazer 
parte de um movimento característico dos anos 1930, em que autores consagra-
dos dedicaram-se à escrita aos menores. Em vista disso, com o intuito de contri-
buir para a produção de uma história da literatura infantil brasileira e compre-
ender como se configura a estética literária para crianças em José Lins do Rego, 
apresentam-se, neste capítulo, alguns resultados da análise de Histórias da velha 
Totônia, com enfoque na estruturação e organização da narrativa, assim como sua 
relação com o livro Contos populares do Brazil (1885), de Silvio Romero, utilizado 
por José Lins do Rego como “fonte” da tradição oral.  

José Lins do Rego: romancista e autor de literatura infantil

Filho de João do Rego Cavalcanti e de Amélia Lins Cavalcanti, José Lins 
do Rego Cavalcanti nasceu no dia 3 de junho de 1901, no Engenho do Corredor, 
no município de Pilar, na Paraíba. No ano de seu nascimento, ficou órfão de sua 
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mãe Amélia e viveu longe do pai, que foi morar em outro engenho. Foi criado 
por seu avô materno, o coronel José Lins Cavalcanti de Albuquerque, um grande 
proprietário de terras, e por sua tia Maria, no Engenho do Corredor.

Aprendeu a ler e a escrever em Pilar. Em 1909, ingressou no Internato 
Nossa Senhora do Carmo, em Itabaiana, na Paraíba e, três anos depois, transfe-
riu-se para o Colégio Diocesano Pio X, em João Pessoa. Em 1920, ingressou na 
Faculdade de Direito de Recife. Formou-se bacharel em Direito pela Faculdade 
de Recife em 1923 e, em 1924, casou-se com Filomena Lins do Rego, com quem 
teve três filhas: Maria Elisabeth, Maria da Glória e Maria Cristina. Foi promotor, 
fiscal de bancos e fiscal de consumo.

Em 1929, escreveu o seu primeiro livro, Menino de Engenho, porém a pu-
blicação ocorreu apenas em 1932, por uma pequena editora, paga pelo próprio es-
critor. No ano seguinte, em 1933, José Lins do Rego teve publicado o seu segundo 
romance, Doidinho. E, em 1934, teve publicado Banguê.

Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1935, onde passou a residir definiti-
vamente. Foi nesse ano que teve publicado o romance O moleque Ricardo. No ano 
de 1936, teve publicados Usina e seu único livro de literatura infantil, Histórias da 
velha Totônia. Nos anos seguintes foram publicados os romances Pureza (1937), 
Pedra Bonita (1938), Riacho Doce (1939), Água-mãe (1941), Fogo Morto (1943), 
Eurídice (1947) e Cangaceiros (1953).

Em 15 de novembro de 1955, José Lins do Rego foi eleito membro da 
Academia Brasileira de Letras (ABL), sendo o 4º ocupante da cadeira 25, na 
posição 4, antecedido por Ataulfo de Paiva. Tomou posse em dezembro de 1956, 
ano em que lançou o seu romance autobiográfico Meus verdes anos. Em 12 de 
setembro de 1957, José Lins do Rego faleceu. 

Histórias da velha Totônia (1936): contos da infância e da tradição oral

A 1ª edição de Histórias da velha Totônia, publicada em 1936, tem formato 
17,5 cm x 20 cm e contém 114 páginas. Ilustrado por Tomás Santa Rosa, o livro 
apresenta 45 ilustrações, sendo 41 delas em preto e branco e quatro em cores.

O livro é composto por quatro contos: “O macaco mágico”, “A cobra que 
era uma princesa”, “O príncipe pequeno” e “O sargento verde”, sendo o primeiro 
conto de origem africana e os demais de origem europeia. Trata-se de contos que 
remetem à tradição oral, dado que o livro se propõe a um tipo de recolha e rees-
crita das histórias que o autor ouvia da velha Totônia quando era criança.

Essa característica do livro infantil de José Lins do Rego dialoga com uma 
das principais marcas da literatura infantil brasileira, cuja origem tem como uma 
de suas bases a tradição oral. Conforme explica Arroyo (1968), quando a leitura 
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ainda era privilégio das classes distintas e a circulação de livros no país era escassa 
e restrita, sobressaindo-se a tradição oral,

as correntes culturais negras trazidas para o Brasil durante o 
ciclo da escravidão fizeram florescer alguns institutos de velhos 
narradores e contadores de estórias [...] Velhas negras que su-
priam outrora a insuficiência de livros para crianças com suas 
narrativas “contadas pela dindinha ou pela velha negra da casa”. 
(ARROYO, 1968, p. 45-46)

Somente no final do século XIX, com o crescimento do movimento repu-
blicano e o fortalecimento do sentimento nacionalista, é que a produção literária 
para crianças começou a tomar corpo, sobretudo em defesa de textos de caráter 
eminentemente brasileiro (LAJOLO; ZILBERMAN, 2004). Argumentava-se a 
favor de livros que privilegiassem uma linguagem identificada com o português 
de uso corrente no Brasil, que tratassem de assuntos nacionais, com cenários e 
paisagens tipicamente brasileiros, o que estimulou a produção literária de autoria 
nacional (LAJOLO; ZILBERMAN, 2004). 

Apesar da gradativa predominância da cultura escrita em relação à tradição 
oral, a literatura infantil brasileira não deixou de “beber no leite da antiguidade”, 
abarcando para si “valores recolhidos da tradição oral” (ARROYO, 1968, p. 47 e 
63). Como explica esse autor, “o tema popular, o tema da terra em sua complexa e 
rica diversificação, reflete-se amplamente na criação literária para a infância entre 
a maioria de nossos atuais escritores” (ARROYO, 1968, p. 63).

No bojo desses escritores cuja tradição oral se reflete na produção lite-
rária, Arroyo (1968) destaca José Lins do Rego, que “[...] deixou-nos reminis-
cências poderosas dessa profunda interpenetração de valôres culturais dos três 
componentes principais da nossa formação – o português, o negro e o índio.” 
(ARROYO, 1968, p. 53). Essa “interpenetração”, ainda que presente em toda a 
sua produção literária, merece destaque em seu livro infantil, Histórias da velha 
Totônia, inspirado na velha que lhe contava com “voz macia”, “histórias de prin-
cesas encantadas” e “fazia andar um mundo de coisas extraordinárias” (REGO, 
2011, p. 31).

A voz da velha Totônia enchia o quarto, povoava a minha ima-
ginação de tantos gestos, de tantas festas de rei, de tantas mou-
ras-tortas perversas. Tinha a velha um poder mágico na voz. Era 
sogra do mestre Águeda, tanoeiro, um negro que mal abria a 
boca para falar. Tinha para mim um poder de maravilha tudo o 
que saía da boca murcha da velha Totônia. (REGO, 2011, p. 21)

A importância da velha Totônia para José Lins do Rego, seja como con-
tadora, seja também como fonte de conhecimento sobre a tradição oral, transpa-
rece na própria fala do escritor: “Duas coisas fundamentais constituíram minha 
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formação como romancista: velha Totônia e o livro Os doze pares de França [...]” 
(REGO, 2011, p. 47).

Ainda com relação à Totônia, ela aparece em outros romances do autor. 
Em Menino de Engenho, publicado em 1932, o narrador Carlinhos se detém em 
um capítulo inteiro a contar a sobre a velha Totonha e as suas histórias. Segundo 
ele, 

O que fazia a velha Totonha mais curiosa era a cor local que ela 
punha nos seus descritivos. Quando ela queria pintar um reino 
era como se estivesse falando dum engenho fabuloso. Os rios e 
as florestas por onde andavam os seus personagens se pareciam 
muito com o Paraíba e a Mata do Rolo. O seu Barba-Azul era 
um senhor de engenho de Pernambuco. (REGO, 2017, p. 72)

Esses aspectos possibilitam compreender algumas das características dos 
contos de Histórias da velha Totônia, pois ademais de se tratar de narrativas cuja 
base é a tradição oral, possuem marcas do “maravilhoso”. Como explica Propp 
(2001), o conto com elementos maravilhosos pode ser entendido, do ponto de 
vista de sua morfologia, como:

[...] todo desenvolvimento narrativo que, partindo de um dano 
ou uma carência e passando por funções intermediárias, termina 
com o casamento ou outras funções utilizadas como desenlace. 
A função final pode ser a recompensa, obtenção do objeto pro-
curado ou, de modo geral, a reparação do dano, o salvamento da 
perseguição etc. (PROPP, 2001, p. 51)

Assim, o primeiro conto, “O macaco mágico”, de origem africana, narra 
a história de um marceneiro muito pobre, chamado Botelho, que apesar da po-
breza, tinha um coração muito bom. Certo dia de chuva, o macaco Felisberto foi 
até a casa de Botelho procurar abrigo e, ao ser muito bem recebido, muito bem 
acomodado e bem tratado pelo marceneiro, resolveu ajudá-lo em tudo o que ele 
precisasse, afinal, o macaco Felisberto era mágico. Ao fim da história, com a ajuda 
de Felisberto, Botelho casou-se com uma linda princesa, filha do rei, e sua casa 
tão feia e simples foi transformada em um lindo castelo.

O segundo conto, “A cobra que era uma princesa”, de origem europeia, 
narra a história de uma princesa que nasceu com uma cobrinha enrolada no pes-
coço, após muitas orações, pedidos e promessas de seus pais para terem um fi-
lho. A cobrinha, chamada Labismínia, e a princesa, chamada Maria, tornaram-se 
muito amigas, como irmãs. Um dia, Labismínia foi embora para dentro do mar e 
Maria ficou muito triste, porém, a cobrinha prometeu à princesa que quando ela 
precisasse de algo, viria sempre ajudá-la. A rainha, mãe de Maria, ficou doente e 
faleceu. Em seu leito de morte, entregou um anel para o rei e pediu para que ele 
se casasse com a princesa na qual o anel servisse. Para a surpresa de todos e para 
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a infelicidade de Maria, o anel serviu nela, a própria filha do rei. Maria foi até o 
mar e pediu ajuda para a irmã Labismínia. A cobrinha ajudou Maria, diversas ve-
zes, a postergar o casamento com o rei e, quando Maria conseguiu fugir do reino, 
Labismínia pediu que a moça se lembrasse dela no dia mais feliz de sua vida para 
que ela pudesse desencantar-se e voltar a ser princesa. Passado algum tempo, Ma-
ria conheceu um príncipe e casou-se com ele. No dia do seu casamento, ou seja, 
no dia mais feliz de sua vida, ela não se lembrou da irmã, que não se desencantou 
e permaneceu triste no fundo do mar para sempre.

O terceiro conto, “O príncipe pequeno”, também de origem europeia, narra 
a história do príncipe João, que gostava muito de caçar. Um dia, ao sair com seus 
companheiros em busca de um veado, o príncipe se perdeu e, por ter ficado tão 
cansado, acabou adormecendo em cima de uma pedra. Acordou com um baru-
lho muito forte, diferente do barulho de animais e, quando se deu conta, estava 
diante do reino dos gigantes. Um deles aproximou-se de João e o levou para o 
rei dos gigantes, que o obrigou a ficar no reino trabalhando como servo. Porém, 
nesse mesmo reino de gigantes, João encontrou uma mulher muito, mas muito 
bela, era a princesa Guimarra, filha do rei. Ela não concordava com o que seu pai 
estava fazendo com João e, por isso, resolveu ajudá-lo a escapar. Guimarra era 
gigante também, mas era encantada e, após muitas tentativas de fuga e muitas 
perseguições, João e Guimarra conseguiram voltar para o palácio real dos homens 
pequenos. A princesa desencantou-se, casou-se com João, tiveram filhos e foram 
o casal mais feliz da Terra.

O último conto, “O sargento verde”, de origem europeia, narra a história 
de uma moça chamada Maria, muito rica, bonita e muito devota de Nossa Senho-
ra. Em um belo dia, Maria recebeu uma proposta de casamento de um homem 
chamado Guilherme, um rapaz bonito, rico e elegante. Em outra ocasião, passe-
ando na estrada, como de costume, Maria encontrou uma velhinha muito gentil 
e, quando se deu conta, a velhinha havia se transformado na mais bela imagem 
de Nossa Senhora, a santa da qual a moça era muito devota. Naquele dia, Nossa 
Senhora contou para a menina que o homem com quem ela iria se casar era o 
Cão (diabo) e ensinou a ela tudo o que deveria fazer para fugir dele. No dia do 
casamento, após seguir as recomendações de Nossa Senhora e conseguir escapar 
do diabo, Maria foi a cavalo para um castelo muito bonito, era o palácio de um rei 
bondoso e de uma rainha má. Quando percebeu, Maria havia se transformado em 
um soldado vestido com uma bela farda verde e o seu cavalo, o mais feio, passou 
a falar. Maria conseguiu trabalho no reino e virou muito amiga do rei, além de 
ter sido considerada o melhor soldado dentre todos. A rainha malvada acabou se 
apaixonando pelo soldado e a todo tempo o colocava à prova, já que ele estava 
nem aí para ela. Maria, que era conhecida como o Sargento Verde, sempre recebia 
a ajuda de seu cavalo para se livrar dos problemas em que a rainha a colocava. 
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Após muitas aventuras, em uma última provação, foi revelado que o Sargento ver-
de era, na verdade, Maria, a moça mais bela; a rainha malvada sofreu um acidente 
e acabou morrendo; o cavalo feio desencantou-se em um moço lindo. Maria e o 
moço se casaram naquele reino com o apoio do rei. 

Histórias da velha Totônia, de José Lins do Rego e Contos Populares do 
Brazil, de Silvio Romero: análise comparativa

Na apresentação de seu livro, José Lins do Rego escreveu um texto às 
crianças brasileiras salientando a importância das contadoras de histórias que não 
existem mais:

Ainda me lembro hoje da Velha Totônia, bem velha e bem ma-
gra, andando, de engenho a engenho, contando as suas histórias 
de Troncoso. Não havia menino que não lhe quisesse um bem 
muito grande, que não esperasse, com o coração batendo de ale-
gria a visita da boa velhinha, de voz tão mansa e de vontade tão 
fraca aos pedidos dos seus ouvintes. Tôdas as velhas Totônias 
do Brasil se acabaram, se foram. E outras não vieram para o 
seu lugar. Êste livro escrevi pensando nelas... Pensando na sua 
velha Totônia de Sergipe, Silvio Romero recolheu essas mesmas 
histórias que eu procuro contar aos meninos do Brasil. Quisera 
que todos eles me ouvissem com a ansiedade e o prazer com 
que eu escutava a velha Totônia do meu engenho. Se eu tiver 
conseguido este milagre, não precisarei de maior alegria para a 
minha vida. (REGO, 1936, p. 5)

Nessa apresentação, como pode ser observado, José Lins do Rego mencio-
na o trabalho de recolha de contos da tradição oral realizado por Silvio Rome-
ro. Trata-se do livro Contos Populares do Brazil, publicado em 1885, pela editora 
Nova Livraria Internacional, em Lisboa (Portugal), com 235 páginas.

Esse livro é uma coletânea de contos e lendas tradicionais brasileiras di-
vididas em três seções: “Contos de proveniência européa”, “Fábulas de origem 
africana” e “Mytos e fabulas de origem Tupi”. Cada seção de Contos Populares do 
Brazil possui quantidade variada de contos: a primeira contém 42 histórias; a 
segunda contém 19 e a terceira seção contém 24. O livro reúne, ao todo, 85 his-
tórias de tradição oral. Os contos registrados por Silvio Romero são oriundos de 
Pernambuco e Sergipe, informação que é dada no início de cada história.

Apesar de José Lins do Rego não afirmar que seu livro infantil tenha 
qualquer relação direta com o de Silvio Romero, isso pode ser presumido pela 
análise comparativa entre os dois livros, bem como por meio das notícias de 
jornais publicadas que mencionam essa relação quando da publicação de Histórias 
da velha Totônia.
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Em janeiro de 1937, por exemplo, o Boletim Ariel publicou uma matéria 
sob o título “José Lins do Rego. Histórias da velha Totonia. L. José Olympio”, em 
que informa que José Lins do Rego havia retomado em seu livro infantil as his-
tórias narradas por Silvio Romero. Ademais, a matéria indica que a forma como 
José Lins do Rego narrou essas histórias era mais condizente com os meninos 
da época de publicação do livro. Ou seja, essa informação denota um trabalho de 
reescrita por parte de José Lins do Rego.

Retomando as bellas historias folk-loricas narradas pelo grande 
Sylvio Romero, o sr. José Lins do Rego, que ninguém ignora ser 
o notável romancista de Banguê, narra-as agora em linguagem 
melhor condizente com o espirito dos meninos de hoje. (BO-
LETIM ARIEL, janeiro de 1937, p. 101)

De maneira geral, ao analisar os livros de José Lins do Rego e Silvio Ro-
mero, pode-se dizer que as quatro histórias apresentam praticamente o mesmo 
enredo, entretanto há algumas diferenças na construção delas.

Em “O macaco mágico”, de José Lins do Rego e em “O doutor Botelho”, 
de Silvio Romero, a primeira diferença que é importante destacar está no próprio 
título. No conto de José Lins do Rego, o título do texto refere-se à personagem 
principal da história, que é o macaco; no conto de Silvio Romero, o título refere-
se ao marceneiro Botelho, contudo, a personagem principal da história continua 
sendo o macaco. Essa escolha de José Lins do Rego por dar ênfase ao macaco no 
título do conto pode estar associada ao fato de que se destina ao público infantil, 
de modo a buscar uma relação entre mundo animal e as crianças, tendo em vista 
que geralmente os animais são vistos como interesse “natural” delas. 

Nesse mesmo conto, em José Lins do Rego é mencionado que o macaco é 
mágico: “[...] O macaco Felisberto era mágico. E tinha uma gaita que era o mes-
mo que uma vara de condão.” (REGO, 1936, p. 15). Essa informação não aparece 
em Sílvio Romero, que apenas informa que o macaco assoviava e os bichos apare-
ciam: “[...] Eu fui ao mato, assoviei e no mesmo instante apareceram mais de cem 
veadinhos.” (ROMERO, 2008, p. 227).

Presume-se que isso se deva ao fato de que elementos mágicos presentes 
em contos maravilhosos e fantásticos eram considerados importantes e funda-
mentais para a literatura da época (OLIVEIRA, 2015). Conforme explica Oli-
veira (2015), os estudiosos do período defendiam que as crianças em idade es-
colar, entre 4 e 7 anos, estavam inseridas na fase de “fabulação” ou “imaginismo”, 
portanto, interessavam-se em contos de fadas, textos sobre animais e fábulas, ou 
seja, tudo o que envolvia o fantástico. Para as crianças maiores, entre 8 e 12 anos, 
embora se considerasse que o interesse poderia variar, o maravilhoso era conside-
rado elemento de agrado entre elas (OLIVEIRA, 2015.)
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Outro ponto distinto entre essas duas histórias é a grande quantidade de 
detalhes que José Lins do Rego traz para o leitor a respeito das personagens, 
ao passo que Silvio Romero é mais objetivo. No conto de José Lins do Rego, o 
escritor caracteriza Botelho a partir de valores morais, quer dizer, como santo, 
como homem bom e muito conhecido por suas caridades. Em compensação, no 
conto de Silvio Romero as características de Botelho são bem objetivas, fazendo 
referência à sua condição econômica e à sua profissão: era pobre e marceneiro. 

Havia um homem que era muito pobre, mas que era muito bom. 
Trabalhava, como o pae de Nosso Senhor, em madeira. E mora-
va num quarto que só dava mesmo para o banco onde elle tra-
balhava. Todo o mundo conhecia o marceneiro Botelho. Nunca 
um pobre bateu em sua porta que não recebesse uma esmola. 
Seu Botelho era um santo. (REGO, 1936, p. 11)

Havia um homem que era marceneiro e muito pobre. Morava 
em uma casa de cavacos. Uma vez apareceu em casa dele um 
macaco e pediu-lhe um rancho. O homem disse que a casinha 
era muito pequena, mas que ele podia ali ficar. O macaco ficou 
morando com o marceneiro. (ROMERO, 2008, p. 227)

Em “O macaco mágico”, de José Lins do Rego, pode-se notar a presença 
de paisagens brasileiras, como a mata, o engenho, o roçado, as várzeas: “[...] Mais 
adiante, viram uma fazenda de gado. Ninguem nem via o verde dos altos e das 
varzeas, era só gado pastando, uma belleza.” (REGO, 1936, p. 28). No conto de 
Silvio Romero, esses cenários não aparecem.

No segundo conto, podemos observar também a diferença no título. Em 
José Lins do Rego temos “A cobra que era uma princesa”, título com teor mais 
descritivo e que faz alusão a um elemento fantástico: cobra que era princesa. No 
conto de Sílvio Romero, “Dona Labismina”, o título não permite ao leitor saber 
muitas informações, sobretudo se se trata de um animal ou uma pessoa.

No que concerne à construção do enredo, em “A cobra que era uma prin-
cesa”, de José Lins do Rego, é perceptível a questão da origem europeia do conto, 
de modo que em Silvio Romero não há como perceber isso. Em uma passagem 
do conto de José Lins do Rego é mencionado ao leitor que o rei, após a morte da 
rainha, buscou uma nova esposa em todos os reinos de Castela, França, Inglater-
ra. Em Sílvio Romero não são mencionados os locais onde o rei fez essa mesma 
busca.

Em relação à linguagem, José Lins do Rego escreve de uma forma simples, 
com marcas da oralidade, porém de forma mais detalhada e ao mesmo tempo 
com mais elementos de poeticidade, distintamente de Silvio Romero, que apesar 
de também trazer as marcas da oralidade em seus contos, escreve de forma muito 
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clara e objetiva, como se pode notar nos trechos a seguir que tratam do adoeci-
mento e morte da rainha: 

[...] E foi indo assim, até que um dia todo o reino entristeceu. 
O rei mandou botar as algemas outra vez nos escravos, o rei 
obrigou o povo do seu reino a rezar. Era que a rainha tinha 
começado a adoecer. Não houve médico que soubesse o que era. 
[...] E quando a rainha sentiu que ia morrer, chamou o rei e na 
frente da corte inteira disse... (REGO, 1936, p. 40-41)

[...] Passados annos, cahiu doente a rainha, e morreu. (ROME-
RO, 1885, p. 29).

No terceiro conto, o título de ambas as histórias é diferente, em José Lins 
do Rego tem-se “O príncipe pequeno” e em Silvio Romero tem-se “O homem 
pequeno”, mas os dois referem-se à personagem principal da história. A diferença 
se deve ao substantivo comum, que no caso do conto de José Lins do Rego faz 
alusão direta aos contos maravilhosos, resgatando uma figura corriqueira desse 
tipo de conto: o príncipe.

O desfecho da história é completamente diferente em ambos os contos. 
No de José Lins do Rego há um final feliz para João e Guimarra:

[...] E assim Guimarra e o príncipe João chegaram sãos e salvos 
ao Palácio Real do rei dos homens pequenos. Houve festa na 
côrte. A rainha chorou de alegria vendo o filho que voltava, o rei 
deu uma semana de folga aos escravos. E Guimarra se desen-
cantou, ficando uma princeza como as outras. E casou-se com 
o príncipe João. E tiveram filhos. E foram os príncipes mais 
felizes da Terra. (REGO, 1936, p. 85).

Ao passo que em Sílvio Romero, tem-se um final não feliz e, de certa for-
ma, injusto para Guimara:

[...] Depois d’isto os fugitivos chegaram ao reino de D. João. 
Guimara, então, lhe pediu que, quando entrasse em casa, não 
se esquecesse d’ella por uma vez, não beijasse a mão de sua 
tia. O príncipe prometteu; mas quando entrou em palácio a 
primeira pessoa que lhe apareceu foi a tia, a quem elle beijou 
a mão, e se esqueceu, por uma vez, de Guimara, que o tinha 
salvado da morte. A moça lá perdeu na terra estranha o 
encanto, e ficou pequena como as outras, mas sempre triste. 
(ROMERO, 1885, p. 39).

O final do conto de José Lins do Rego termina de forma “esperada” para 
um conto infantil: Guimarra e João apaixonaram-se, passaram por muitos desa-
fios e por isso, deveriam ficar juntos, ou seja, deveriam ter um final feliz. 
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No quarto e último conto, o título é o mesmo para ambas as histórias, “O 
sargento verde”. Nesse conto, em José Lins do Rego, o aspecto religioso é muito 
reforçado, ao passo que no conto de Silvio Romero, essa questão é mais discreta: 

Um homem muito rico tinha uma filha mesmo no ponto de 
casar. Era uma moça muito bonita mas muito devota, sem geito 
para apparecer a algum rapaz. [...] E ela rezou muito para sua 
madrinha, que era Nossa Senhora. [...] E quando ela olhou, não 
viu mais a velhinha. Viu foi a moça mais bella do que todas as 
imagens de Nossa Senhora. E o manto que trazia era mais boni-
to do que todos os vestidos do mundo. (REGO, 1936, p. 89-91)

Havia um homem rico que tinha uma filha muito formosa; 
appareceu uma vez um moço tambem muito bonito que quis 
casar com ella. Contrataram o casamento. Mas Nossa Senhora, 
que era madrinha da noiva, lhe apareceu e disse: - “Minha filha, 
tu vaes te casar com o cão. (ROMERO, 1885, p. 17)

No livro de Silvio Romero esse conto é classificado como de origem eu-
ropeia e apresenta pequenos traços de conotação religiosa. Contudo, no conto de 
José Lins do Rego o acréscimo de informações, a descrição de detalhes, como “o 
manto mais bonito do que todos os vestidos”, demonstra também sua vinculação 
maior a essa religiosidade, configurando-se um traço de sua estética literária. 

O que se pode notar no trabalho de (re)escrita dos contos é que José Lins 
do Rego deu a eles um tom mais amistoso, destacando gestos e características po-
sitivas de suas personagens, sempre evidenciando suas qualidades em vista tam-
bém das atitudes que tinham. Por tratar-se de um livro para crianças, especial-
mente a ser lido em atividades escolares, esse livro de algum modo dialoga com a 
ideia de formação que se tinha dos pequenos. Daí a mescla de elementos e acon-
tecimentos fantásticos com reforço de características positivas em oposição às ne-
gativas. Daí a marcação de personagens bons e não tão bons mediante a descrição 
de atitudes. Isso se pode ver, por exemplo, no conto “O macaco mágico”, em que 
José Lins do Rego ressalta as características de Botelho como sendo um homem 
“santo”, “bondoso” e bastante conhecido entre os pobres por suas caridades. 

Pode-se entender pela comparação entre os contos de José Lins do Rego 
e de sua “fonte”, os contos de Silvio Romero, o claro diálogo do primeiro autor 
com o ideal do início do século XX, de a literatura infantil “elevar o espírito da 
criança”, mediante um texto agradável, com elementos que a interessassem, sem 
perder de vista o destaque para os sentimentos nobres e dignos de serem cultiva-
dos, como bondade, generosidade, gratidão, entre outros.
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Histórias da velha Totônia: elementos da narrativa, regionalismo e brasilidade

Por meio das sínteses dos contos apresentados anteriormente, observa-se 
que os enredos tratam da disputa entre o bem e o mal, enfatizando que ser nobre, 
simples e de bom coração é o caminho para alcançar a felicidade.

Apesar de em apenas uma história ser representado um tipo de “injustiça”, 
quando uma das personagens – Labismínia – que age com caridade e bondade, 
é esquecida no momento de maior felicidade da irmã, os contos apresentam um 
tom moralista e, sobretudo religioso, pois José Lins do Rego traz fortemente 
em seus textos referências ao cristianismo, como se verifica principalmente no 
primeiro conto, “O macaco mágico”, e no último, “O Sargento verde”. Trechos, 
como os a seguir, exemplificam a questão da moralidade e o viés religioso que 
perpassam Histórias da velha Totônia:

Havia um homem que era muito pobre, mas que era muito bom. 
Trabalhava, como o pae de Nosso Senhor, em madeira. [...] Seu 
Botelho era um santo. (REGO, 1936, p. 11)

[...] E a pobre princeza não se desencantou. Ficou cobrinha para 
toda a vida, com aquelles olhinhos de gente. E é por isto que 
ainda hoje o mar geme tanto, grita tanto, soluça, faz tanto ba-
rulho. É a pobre Labisminia que do fundo do mar chama pela 
irmã ingrata que não se lembrou della no dia mais feliz de sua 
vida. (REGO, 1936, p. 61)

[...] A princeza quando viu que o pae se achegava, encantou-se 
outa vez. Ella ficou feito uma igreja, o príncipe João um padre, a 
sella um altar, o cavallo o sino. O sino tocava, chamando o povo 
para a missa. E o padre, todo aparamentado, rezava no altar. 
(REGO, 1936, p. 82)

[...] Estava ali um homem bonito, que viera de longe, de ter-
ras estranhas, atrás dela, á sua procura para casa. E ella rezou 
muito para sua madrinha, que era Nossa Senhora. (REGO, 
1936, p. 61)

Em relação às personagens dos contos, de modo geral, representam gru-
pos sociais: os mais pobres, com profissões “sem prestígio social”, e os mais ricos 
representados por reis e as rainhas. Também há a presença de animais como 
personagens, que aparecem como solucionadores dos problemas que os seres 
humanos não conseguem resolver. Ou seja, como um tipo de divindade ou ser 
fantástico que assume um papel semelhante ao das fadas nos contos de tradição 
europeia. Destaca-se ainda em relação a isso que esses animais – macaco, cobra 
e cavalo – embora não exclusivos do Brasil, apresentam forte identificação com 
o folclore nacional.
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Sobre o foco narrativo, os contos de José Lins do Rego são narrados em 
terceira pessoa, assemelhando-se à prática da tradição oral indicada pelo título: 
como se fossem narrados por um adulto (Velha Totônia) para as crianças. De 
acordo com Lajolo e Zilberman (2004), essa é uma característica de livros infantis 
da década de 1930. Monteiro Lobato, por exemplo, desde a publicação de Nari-
zinho arrebitado, em 1921, faz o resgate da tradição oral de recontar histórias de 
origem popular, representado por Tia Nastácia.

Ainda com relação ao foco narrativo, pode-se perceber a presença da voz 
do adulto nas narrativas como aquele que detém maior sabedoria e conhecimen-
to, que age como sujeito orientador, instruidor das crianças – sujeitos em for-
mação e preparação para ser o futuro da nação. No conto “O príncipe pequeno”, 
por exemplo, o narrador faz um comentário sobre a situação complicada em que 
o príncipe João se encontrava quando estava preso no castelo dos gigantes. Para 
o narrador, o que aconteceu com João foi fruto da desobediência à sua mãe e da 
caça aos animais criados por Deus, sinônimo de um coração sem piedade. Isso 
fica claro na passagem a seguir:

O príncipe João saiu com mais medo do que o medo que lhe 
fizeram os bichos da matta. E ficou numa tristeza de cortar o 
coração. Era tão feliz no seu palacio real. Para que diabo se lem-
brou de caçadas, Bem que sua mãe lhe disse: “João, para que tu 
te mettes a matar os bichos e os passarinhos de Deus? João, que 
coração é o teu que não se importa com a vida dos animaes?” 
E elle não ouviu os conselhos de sua mãe e sahiu atrás daquele 
veado que corria mais que os cachorros de raça. E dera naquilo. 
Agora, era prisioneiro dos gigantes. E estava desgraçado para o 
resto da vida. (REGO, 1936, p. 69-70)

 Nessa passagem, o narrador mostra que a desobediência aos conselhos 
dos pais tem consequências graves e, caçar animais é motivo para João pensar 
no tipo de coração que ele tem. Ou ele não tem coração por fazer isso com os 
bichos? E não são quaisquer bichos, são os bichos de Deus.

Fator importante em Histórias da velha Totônia é a presença de elementos 
do regionalismo brasileiro. José Lins do Rego adapta os contos de origem euro-
peia ao cenário brasileiro, o que se pode notar em: 

[...] E andaram terras e terras. O rei e Felisberto conversando. 
- De quem é aquelle engenho ali? Perguntava o rei. – Aquelle 
de boeiro grande, reu meu senhor? Ah, é o engenho do Dr. Bo-
telho! (REGO, 1936, p. 27)

Ou ainda em:
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[...] O povo comeu bolo, mataram bois e carneiros para o povo. 
E os escravos trabalharam sem as algemas nos braços e nos pés. 
(REGO, 1936, p. 40)

Lajolo e Zilberman (2004) afirmam que alguns livros para crianças des-
se período “[...] nem sempre são histórias efetivamente brasileiras” (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2004, p. 71), sendo a sua maioria de origem ibérica transmitida 
desde a colonização. De acordo com as autoras, essas histórias passam por um 
branqueamento e possuem estruturas narrativas ingênuas, características de sua 
procedência popular e de seus narradores. Também pode-se notar em Histórias 
da velha Totônia a presença de elementos europeus, sobretudo quando o narrador 
trata dos reinos, das riquezas, dos reis e rainhas.

 Nesse sentido, verifica-se em Histórias da velha Totônia as marcas de ele-
mentos característicos do Brasil, sobretudo os da região Nordeste do país, como a 
presença do engenho e do roçado, a escravidão e a questão da religiosidade. 

Em relação aos elementos paisagísticos da região Nordeste, pode-se notar 
a presença deles na passagem a seguir:

- De quem é aquelle engenho ali? Perguntava o rei. – Aquelle de 
boeiro grande, rei meu senhor? Ah, é o engenho do Dr. Botelho! 
E foram andando. Mais adeante o rei viu um roçado com mais 
de mil negros trabalhando. Era negro que não acabava mais. – 
De quem é este roçado tão grande, Felisberto? (REGO, 1936, 
p. 26-27)

De algum modo, esse aspecto indica o diálogo de Histórias da velha Totônia 
com traços do estilo literário de José Lins do Rego registrados em sua obra “adulta”, 
ainda que o público leitor previsto seja completamente diferente. Indica, também, 
a relação do livro infantil de José Lins do Rego com o movimento regionalista, 
sobretudo no que concerne à inserção do nacional mediante cenários do Nordeste.

Outro aspecto importante presente no livro Histórias da velha Totônia e 
que também se associa ao Movimento Regionalista é a questão da linguagem. O 
texto apresenta marcas bastante características da oralidade, como, por exemplo, 
o uso do pronome oblíquo em início de frase “[...] Me segura, amigo macaco, me 
segura senão eu caio!” (REGO, 1936, p. 31).

José Lins do Rego também utiliza as expressões da fala como um recurso 
de linguagem escrita característico do regionalismo, como “[...] Lá um dia chegou 
o vestido...” (REGO, 1936, p. 47), “[...] Ô de casa!” (REGO, 1936, p. 11), “[...] 
Para que diabo se lembrou de caçadas.” (REGO, 1936, p. 70) ou “[...] Vem cá, 
Maria, vem cá que eu tenho uma coisa para te dizer.” (REGO, 1936, p. 98). Con-
forme apontam Lajolo e Zilberman (2004):
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Representar essa oralidade não significou apenas desrespeitar 
regras relativas à colocação de pronomes ou ajustar a ortografia 
à pronúncia brasileira. Tratou-se principalmente de reproduzir 
a circunstância fundamental de transmissão de mensagens: o 
prazer de se comunicar e de ouvir histórias, a troca de ideias, 
a naturalidade da narração em serões domésticos. (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 2004, p. 83).

Essas características denotam um projeto estético associado a alguns ele-
mentos do movimento Regionalista, do qual José Lins do Rego fazia parte e cujos 
aspectos foram marcas de sua produção literária adulta. De acordo com Chaguri 
(2007), o projeto estético do regionalismo se deu pela

[...] aproximação com a linguagem oral e a construção de um 
narrador popular, pretende, pois, não criar uma língua brasileira, 
mas sim trazer à tona o escrever próximo à tradição oral. [...] 
a recuperação das tradições brasileiras em suas inúmeras ma-
nifestações na dança, na música, na culinária, etc., trata-se de 
conduzir o que até então se considerava folclore para o nível 
explicativo da formação nacional. [...] vemos operar uma recu-
peração por meio da região, ou seja, é pela via do regional que as 
tradições e valores brasileiros devem ser recuperados e que, por-
tanto, a formação do país deve ser compreendida. (CHAGURI, 
2007, p. 65-66).

Em vista desses aspectos, pode-se afirmar que apesar de as narrativas que 
compõem o livro Histórias da velha Totônia não terem cunho “original”, dado que 
são fruto de contos populares de tradição oral, a reconstrução narrativa feita por 
José Lins do Rego apresenta aspectos inovadores nesses enredos já tradicionais, 
como a incorporação de elementos de brasilidade, sendo alguns característicos do 
movimento Regionalista. 

Considerações finais

Com base nos aspectos apresentados em relação ao livro Histórias da velha 
Totônia, publicado em 1936 pela editora José Olympio, foi possível compreender 
alguns dos elementos que configuram o ideal de estética literária para crianças de 
José Lins do Rego.

Fruto de textos da tradição oral, especialmente a de origem europeia, os 
contos que compõem Histórias da velha Totônia possuem elementos que dialo-
gam, ao mesmo tempo, com características que eram consideradas imprescindí-
veis em um livro de literatura infantil e com traços do Regionalismo, marca da 
literatura de José Lins do Rego.
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Um primeiro aspecto a se destacar nesse sentido é a questão da linguagem 
simples e com marcas da oralidade. José Lins do Rego escreveu seu livro infantil 
de maneira simples, de modo claro e sem a presença de vocábulos complexos e 
distantes do universo infantil, conforme se preconizava para os livros desse tipo, à 
época. No entanto, ele faz isso mediante uso de construções sintáticas típicas da 
fala e com uso de vocábulos oriundos da tradição oral popular, o que o conecta 
com um traço mais amplo da estética Regionalista. Para os livros infantis do 
período, ainda que se defendesse a necessidade de uma “linguagem correta” e que 
se considerasse os livros como instrumento de treino de leitura e ensino da língua, 
essa marca do regionalismo associado à linguagem pode ser entendida como um 
tipo de renovação do autor. 

Outro elemento que merece destaque em Histórias da velha Totônia é a 
presença do fantástico e do maravilhoso nos contos. Princesas encantadas, maca-
co mágico, dragões, gigantes, meninas que nascem com uma cobra enrolada no 
pescoço, desafios impossíveis são elementos que foram considerados importantes 
para a manutenção da imaginação infantil. Embora o fantástico e o maravilhoso 
fizessem parte dos contos nos quais José Lins do Rego se baseou para escrever 
Histórias da velha Totônia, como demonstrado na análise comparativa, o escritor 
paraibano amplia esses elementos, num possível diálogo com a ideia recorrente à 
época de que esse tipo de texto era mais atrativo para o público infantil.

Também a descrição das emoções e dos sentimentos das personagens, a 
oposição entre bem e mal, entre belo e feio, bom e ruim, são elementos que apro-
ximam os contos de José Lins do Rego ao ideal de literatura infantil da época. 
No entanto, mais do que uma simples moral, Histórias de velha Totônia apresenta 
uma forte relação com a moral cristã, com ênfase em personagens, como Nossa 
Senhora, o diabo e os santos. 

A representação da fauna, da cultura e das regiões brasileiras (com 
a presença dos sabiás, do concriz, da patativa, dos engenhos, do cangaço, dos 
escravos e da mata) misturada aos reinos da Europa é, de igual modo, fator que 
merece destaque no que diz respeito à construção da estética de Histórias da 
velha Totônia. Essa característica mostra uma mescla dos espaços e personagens 
típicos da tradição oral europeia, adaptados ao contexto brasileiro. Ou seja, 
verifica-se um esforço de “abrasileiramento” dos contos, sobretudo a partir das 
referências Regionalistas. 

Pode-se entender, com isso, que a proposta de estética literária para crian-
ças de José Lins do Rego apresenta marcas importantes do movimento Regio-
nalista, embora não deixe de se associar ao ideal de literatura infantil da época, 
qual seja: livros úteis à formação das crianças, com transmissão de valores morais 
e construção do espírito nacional (OLIVEIRA, 2015).  



51

Referências 

ARROYO, Leonardo. Literatura infantil brasileira. Ensaio de Preliminares para a sua 
História e suas Fontes. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1968.

BOLETIM DE ARIEL. José Lins do Rego. Historias da velha Totonia. Liv. José 
Olympio – Rio. Anno VI, n. 4. Rio de Janeiro, jan. 1937, p. 101. Disponível em: 
https://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=072702&pesq=hist%-
C3%B3rias%20da%20velha%20totonia&pasta=ano%20193. Acesso em: mai. 2021.

CHAGURI, Mariana Miggiolaro. Do Recife nos anos 20 ao Rio de Janeiro nos anos 30: 
José Lins do Rego, Regionalismo e Tradicionalismo. 211 f. Dissertação (Mestrado 
em Sociologia) – Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, Universidade Estadual de Campinas, 2007. 

EBIZERO, Amanda Topic. “Aos meninos do Brasil”: a estética literária para crianças em 
Histórias da velha Totônia (1936), de José Lins do Rego. 156 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) – Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,  Universidade 
Federal de São Paulo, Guarulhos:(SP), 2020.

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Amansando meninos: uma leitura do cotidiano 
da escola a partir da obra de José Lins do Rêgo (1890-1920). João Pessoa: Editora 
Universitária, 1998. 

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história & 
histórias. São Paulo: Ática, 2004.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Os sentidos da alfabetização: São 
Paulo/1876-1994. 1ª ed. 5ª reimp. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Literatura infantil e/ou juvenil: “a prima” 
pobre da pesquisa em Letras? Revista Guavira Letras. Três Lagoas, n. 6, mar. 2008a, 
p. 43-52. 

OLIVEIRA, Fernando Rodrigues de. História do ensino da literatura infantil na 
formação de professores no estado de São Paulo (1947-2003). São Paulo: Editora UNESP, 
2015, 356 p.

PROPP, Vladimir I. Morfologia do conto maravilhoso. Editora: CopyMarket.com, 2001. 
Disponível em: https://monoskop.org/images/3/3d/Propp_Vladimir_Morfologia_
do_conto_maravilhoso.pdf. Acesso em: mai. 2021.

REGO, José Lins do. Histórias da velha Totônia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936.

REGO, José Lins do. Meus verdes anos. Memórias. 9. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2011.



52

REGO, José Lins do. Menino de Engenho. 108. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 
2017.

ROMERO, Silvio. Contos Populares do Brazil. Lisboa: Nova Livraria Internacional, 
1885.

ROMERO, Silvio. Contos Populares do Brasil. 2. ed. São Paulo: Landy Editora, 2008.



53

3.  A HISTÓRIA DOS BANDEIRANTES CONTADA  
AOS JOVENS BRASILEIROS: UM ESTUDO  
SOBRE O GIGANTE DE BOTAS (1941), DE 
OFÉLIA E NARBAL FONTES

Mariana de Cássia Medrano
Fernando Rodrigues de Oliveira 

Introdução 

De acordo com Lajolo e Zilberman (1984), na análise das temáticas recor-
rentes na literatura infantil e juvenil brasileira entre o final do século XIX e início 
do século XX, as questões sobre o passado brasileiro, em especial o período de 
colonização, sempre configuraram importante atrativo para os nossos escritores. 
Isso decorreu da possibilidade de exploração de material marcado pela aventura 
e pela ação, elementos símbolos da literatura voltada ao público infantil e juvenil 
(OLIVEIRA, 2015, 2017), e pelo “livre trânsito” dessas temáticas nas escolas, em 
decorrência da forte vinculação dessa literatura com o ensino.  

Entre as décadas de 1940 e 1950, porém, no contexto de renovação dos 
escritores de literatura infantil e de sua respectiva profissionalização e especiali-
zação, o passado brasileiro ganhou uma outra dimensão na escrita literária, com 
enfoque na história dos bandeirantes. Esse veio temático, explicam Lajolo e Zil-
berman (1984), tinha ligação direta com o projeto nacional de ocupar o centro-o-
este, construir estradas e explorar a agricultura e pecuária dessa região do país, de 
modo a transfigurar os acontecimentos do passado em propaganda nacionalista. 
Dessa maneira, a literatura infantil incumbiu-se de, mediante a construção de 
uma mitologia que reunia elementos históricos e imaginários, difundir a ideia do 
heroísmo inato dos bandeirantes, criar a imagem do Brasil como novo eldorado 
e disseminar a necessidade de o país dirigir-se em direção ao centro-oeste para 
expandir seu território (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984). 

Nesse contexto, O gigante de botas, escrito por Ofélia e Narbal Fontes em 
1941, é considerada obra inaugural desse tipo de narrativa, sendo explícita a sua 
intencionalidade em exaltar as proezas dos bandeirantes, no caso, Bartolomeu 
Bueno, de modo que a trajetória do “herói” possa servir de inspiração para o rito 
de passagem dos jovens leitores para a vida adulta.

Em face do exposto, este texto tem como objetivo refletir sobre as relações 
históricas entre literatura infantil e formação da juventude mediante processos 



de aculturação e transmissão de valores e ideais sociais. Para tanto, enfocamos a 
análise do livro O gigante de botas, de autoria de Ofélia e Narbal Fontes, publicado 
em 1941, que teve ampla circulação no país, em especial após sua inserção na série 
“Vaga-lume”, da Ática, na década de 1970. A opção por analisar esse livro deveu-
se, primeiro, pela importância de seus autores no campo da literatura infantil e 
juvenil, segundo, pela representação desse livro como marco das narrativas centra-
das na história dos bandeirantes e na disseminação de um ideal de heroísmo em 
torno desses sujeitos. Dessa maneira, o texto organiza-se com a apresentação dos 
autores, aspectos da trajetória editorial de O gigante de botas e problematização de 
alguns dos elementos constitutivos de seu enredo. 

Um casal de escritores na literatura infantil brasileira:  
Ofélia e Narbal Fontes

Casados em 19 de abril de 1934, Ofélia e Narbal Fontes formaram um 
casal de escritores brasileiros que se dedicaram a escrever, em parceria, livros vol-
tados à infância e à juventude, como decorrência da preocupação que tinham com 
a escolarização primária no Brasil. 

Narbal de Marsillac Fontes, professor primário, médico, poeta e escritor, 
nasceu em 10 de fevereiro de 1899 na cidade de Tietê, localizada no interior do 
estado de São Paulo. Filho da poetisa e contista Emilia Rosa de Marsillac Fontes 
e do juiz de direito Joaquim Fontes, que pertenciam à Academia Sergipana de 
Letras, interessou-se pela literatura ainda na infância, quando “[...] discursava em 
público e discutia em versos com seu irmão mais velho” (FONTES; FONTES, 
1962, p. 11). 

Narbal Fontes formou-se professor pela Escola Normal Secundária de São 
Paulo no ano de 1918 e foi professor primário em escolas no interior do estado. 
Na capital paulista, lecionou na Penitenciária do Estado de São Paulo e atuou na 
redação dos jornais Diário da Noite e Folha da Manhã.

Por ser asmático e sofrer de crises de dispneia, Narbal Fontes mudou-se 
para o Rio de Janeiro, com o intuito de buscar um clima mais apropriado para 
sua condição de saúde. Na capital fluminense, formou-se médico pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, em 1930, e, embora não tenha exercido a profis-
são, atendia gratuitamente conhecidos, vizinhos e pessoas com poucas condições 
financeiras. 

Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, Narbal Fontes, com o 
propósito de contribuir com o movimento, apresentou-se para servir como mé-
dico e prestar assistência aos feridos. Entretanto, não foi aceito devido ao seu 
estado crítico de saúde. Publicou, portanto, o poema “Canto do Soldado Paulista” 
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e a sátira política “No Reino do Pau Brasil”, a fim de exaltar os combatentes da 
revolução.

Junto à sua esposa, Ofélia, publicou livros infantis e juvenis e, na década 
de 1950, dirigiu o programa “Vamos passear no bosque” da TV Rio. Também 
foi membro da Associação Brasileira de Escritores e da Associação Brasileira de 
Educação.

Em 29 de abril de 1960, Narbal Fontes faleceu em sua casa, localizada na 
cidade do Rio de Janeiro, aos 61 anos de idade, por complicações da doença res-
piratória que enfrentou toda a vida. 

Ofélia Avellar de Barros Fontes nasceu na cidade de São Paulo, em 21 de 
agosto de 1902, e viveu no Rio de Janeiro até a data de seu falecimento. Filha da 
dona de casa Laura de Avelar Barros e do contador e comerciante João Caetano 
da Silva Barros, foi professora primária, Técnica de Educação da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, escritora e radialista. 

Trabalhou nos programas “Rádio Escola”8, patrocinado pela Prefeitura do 
Distrito Federal, e “Hora do Brasileirinho”, programa infanto-juvenil da Rádio 
Jornal do Brasil, à época transmitido aos domingos, pela manhã, com promoção 
da Caixa Econômica. Além disso, colaborou com a revista infantil Mirim e foi 
locutora na Rádio Mayrink Veiga9. 

Em parceria com seu filho Ameríndio10, Ofélia concorreu, em 1970, ao 
prêmio Roquete Pinto11 para o melhor roteiro de cinema com a obra O Filho do 
Diabo Velho, baseado no livro O gigante de botas que escrevera juntamente com seu 
marido. Apesar do prêmio ter sido conferido a Lima Barreto, Ofélia e Ameríndio 
receberam menção honrosa pelo roteiro que produziram. 

Nesse mesmo ano, 1970, Ofélia participou do concurso Heróis da comu-
nidade mundial, com obra composta por 25 pequenas biografias de figuras da 
história mundial dirigidas ao público infanto-juvenil. A publicação conquistou 
o 4º lugar do concurso internacional promovido pelo Instituto de Educação da 
Universidade de Londres e coordenado, no Brasil, pela UNESCO.

Em 21 de novembro de 1986, Ofélia Avellar de Barros Fontes faleceu aos 
84 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 1987, o prê-

8 Posteriormente denominada Rádio Roquette Pinto.

9 Emissora de rádio do Rio de Janeiro fundada em 21 de janeiro de 1926 e fechada em 1965, após golpe 
militar de 1964, com a justificativa de ter feito parte da Campanha da Legalidade, que defendia a posse 
de João Goulart como presidente do Brasil.

10 Ofélia e Narbal Fontes tiveram quatro filhos: Miriam Rosário, Narbal e os gêmeos Ameríndio e Basí-
lio. Basílio faleceu com poucos meses de vida. 

11  A premiação “Roquete Pinto” foi criada pelo Instituto Nacional do Livro em 1952 e foi extinta em 1982.
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mio “O melhor para criança” da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 
passou a ser denominado Prêmio Ofélia Fontes em homenagem à escritora.

Sobre a produção escrita de Ofélia e Narbal Fontes, essa iniciou-se com 
os livros escolares da série “Pindorama”, lançada em 1920. Esses livros “[...] aten-
diam aos modernos métodos analíticos que, na época, começavam a substituir as 
antigas cartilhas do método sintético” (COELHO, 2006, p. 672). Dentre elas, O 
Brasileirinho (1938) foi o que obteve maior sucesso, chegando a somar mais de 
vinte reedições. De acordo com Mendonça (2007), os livros da série “Pindora-
ma” foram distribuídos gratuitamente pelo Ministério da Educação na década de 
1930. Nesse sentido, como explica Coelho:

Seus vários títulos correspondem, evidentemente, às exigências 
literárias e didáticas dos anos 1930 a 1950: informar divertindo. 
Daí as biografias de vultos ilustres, as narrativas históricas sobre 
temas de geografia, fauna, flora ou riquezas nacionais e, prin-
cipalmente, as travessuras no cotidiano, histórias que alimen-
tam os sonhos e as fantasias das crianças. Seus livros infantis 
ou juvenis conseguiram sempre um excelente equilíbrio entre as 
duas intenções que estavam na base de suas narrativas: divertir e 
formar (ou informar). (COELHO, 2006, p. 673)

Em livro publicado após o falecimento de Narbal, Ascensão: poemas de 
amor (1962), Ofélia conta como deram início à carreira de escritores. Segundo 
ela, instigados a participar de um concurso de livros didáticos em São Paulo, can-
celaram o noivado para se dedicarem à escrita de “Pindorama”. O sucesso da obra 
os inspirou a dar seguimento na carreira. Ofélia também menciona a preocupação 
que os inquietava com relação a educação brasileira:

O problema brasileiro sempre nos parecera o da educação. Mas 
como educar milhões de criaturas espalhadas sôbre milhões de 
quilômetros quadrados?... Construindo e equipando milhares 
de escolas e preparando e mantendo muitos milhares de pro-
fessores abnegados, por êsses rincões sem confôrto, quase to-
talmente privados de comunicação com os centros civilizados? 
(FONTES; FONTES, 1962, p. 24)

Frente a essa inquietação, Ofélia e Narbal Fontes tornaram-se pioneiros 
nas décadas de 1940 e 1950 na tendência em empregar a temática da colonização, 
sobretudo as aventuras dos bandeirantes, nas obras literárias destinadas a 
crianças e jovens (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984). A preocupação em exaltar 
o nacionalismo e a expansão territorial brasileira levou Ofélia e Narbal Fontes a 
adotar a figura do bandeirante como herói em suas narrativas. Em geral, nas obras 
do casal, o indígena ocupa uma posição de “[...] obstáculo a ser removido, junto 
com a floresta e os animais selvagens; faz parte da paisagem a ser submetida, o 
que não o torna bom, nem mau, apenas indesejável.” (LAJOLO; ZILBERMAN, 
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1984, p. 105). Dessa forma, os indígenas “[...] são apenas tolerados quando 
colaboram com os colonizadores. A condição para tanto é passar pelo filtro da 
catequese, o que lhes confere atestado de civilidade” (LAJOLO; ZILBERMAN, 
1984, p. 106).

Ofélia e Narbal Fontes, entre as décadas de 1930 e 1980, tiveram publicada 
uma vasta produção escrita, totalizando 60 diferentes títulos assim categorizados: 
29 livros de literatura infantil e juvenil; 8 livros paradidáticos; 7 traduções; 5 
biografias romanceadas; 3 textos em revistas; 2 livros de histórias em quadrinhos; 
2 livros de poemas; 2 peças de teatro; e 2 livros de música (MEDRANO, 2021).

 Muitos desse livros, especialmente os de literatura infantil, tiveram di-
ferentes reedições, mesmo após o falecimento de Ofélia e Narbal Fontes, com 
publicações até a década de 2000. Dentre os livros mais reeditados encontram-se 
O gigante de botas, Coração de onça e Cem noites tapuias, respectivamente com 17, 
9 e 9 edições localizadas.

A quantidade expressiva de reedições dos livros escritos pelo casal é 
indicativa do sucesso que eles obtiveram como autores de literatura infantil. Esse 
sucesso também se verifica nos registros da Biblioteca Infantil do Instituto de 
Educação “Caetano de Campos”, de São Paulo, uma vez que Ofélia e Narbal 
Fontes eram os autores mais lidos na década de 1940; e nos prêmios conquistados 
pelo casal, a saber: em 1940, O gigante de botas conquistou o 1º Prêmio do 
“Concurso de histórias e contos” promovido pela Secretaria de Educação e 
Cultural do Distrito Federal; em 1942, Coração de Onça conquistou o 1º Prêmio 
de Literatura Juvenil do Departamento de Cultura do município de São Paulo; e 
em 1976, o livro Cem noites tapuias foi premiado na categoria “Literatura Infantil” 
do Prêmio Jabuti.

Segundo Coelho (2006), o sucesso de Ofélia e Narbal Fontes como escri-
tores de literatura infantil e juvenil se deu em decorrência da linguagem acessível 
que utilizavam, com enfoque em “[...] situações bem-humoradas, dinâmicas e 
atraentes para a criançada” (p. 673). 

Apresentação de O gigante de botas:  
edições, características narrativas e enredo 

O gigante de botas, trabalho de maior sucesso escrito por Ofélia e Narbal 
Fontes, foi publicado pela primeira vez em 1941, pela Saraiva, como livro des-
tinado ao público infantil e juvenil.  Quinze anos depois, em 1956, o livro foi 
reeditado pela EBAL, tendo voltado a ser publicado pela Saraiva em 1961, no 
âmbito da “Coleção Saraiva”. 



58

Três décadas depois de sua 1ª edição, em 1974, O gigante de botas foi reedi-
tado pela Ática, como um dos volumes da Série “Vaga-Lume”. Por essa editora e 
no âmbito dessa coleção, o livro atingiu a 13ª edição em 1997, a qual foi reimpres-
sa pelo menos até 2008, data do exemplar mais recente que localizamos. 

Dentre todas as edições identificadas, a mais antiga a que tivemos acesso 
foi a 2ª, publicada em 1961 pela Saraiva, por isso é a que tomamos como referên-
cia para análise. 

A 2ª edição publicada pela editora Saraiva, de 1961, possui tamanho de 
livro de bolso, 12cm de largura por 19cm de altura. Foi escrita em 147 páginas e 
não conta com ilustrações além das que foram produzidas para ocuparem a capa 
e quarta capa. Essas, são coloridas e foram assinadas pelo ilustrador Nico Rosso.

Figura 1 - Capa do livro O gigante de botas (1961)

Fonte: acervo pessoal dos autores
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Em página destinada à sinopse do livro, O gigante de botas é apresentado 
como uma novela histórica12 em que os personagens principais são personalida-
des reais, ligados ao movimento dos bandeirantes.  

O livro possui 19 capítulos com média de 8 páginas cada. São eles: “Na 
fazenda do Anhanguera”; “Um sonho de 40 anos”; “A bênção da bandeira”; “A 
partida”; “Sombras fantásticas”; “A primeira cruz”; “Varando o sertão”; “O rotei-
ro”; “Para diante”; “A fé perdida”; “Êles voltarão!”; “Os Quirixás”; “Rumo à taba 
Goiá”; “Os goiás”; “Os araês”; “O rio do ouro”; “O castigo”; “A carta do governa-
dor”; “A canção do bandeirante”.

Os personagens fundamentais para a narrativa são Capitão Ortiz, Anhan-
guera, Belinha, Nuno Ramires, Jerônimo e Nanã.  Com relação às suas caracte-
rísticas, têm-se: 

– João Leite da Silva Ortiz (Capitão Ortiz) – protagonista da história, 
é um personagem destemido, valente, piedoso e bondoso. Considera como ato 
heroico o desbravar do oeste brasileiro em busca de ouro e empenha alguns anos 
de sua vida nessa jornada. Entretanto, não abre mão de seus valores benevolentes. 
Além disso, conserva grande paixão por Belinha, filha de Anhanguera e que se 
torna sua noiva.

– Bartolomeu Bueno da Silva (Anhanguera) – bandeirante desde jovem, é 
um personagem com um único propósito: refazer a trajetória que havia feito com 
seu pai quando menino e enriquecer. Na narrativa, não apresenta atos perversos, 
sendo considerado um bom homem.

– D. Isabel (Belinha) – segunda filha de Anhanguera, é uma personagem 
apaixonada por Capitão Ortiz, por quem vive à espera. Não apresenta outras par-
ticipações na narrativa que não sejam relacionadas a seu amor por Capitão Ortiz.

– Nuno Ramires – conhecido por suas violências e injustiças, o feitor 
articula uma traição contra Anhanguera e trama uma emboscada para Capitão 
Ortiz. Trata-se de um personagem ambicioso e malfeitor, sendo o antagonista 
da narrativa.

– Jerônimo – escravo fiel à Anhanguera e Capitão Ortiz, ajuda a impedir 
Nuno Ramires em suas ações desleais. Sua fidelidade deve-se ao fato de que con-
sidera ser bem tratado por Capitão Ortiz e, como os demais escravos da narrativa, 
sofre com os castigos violentos de Nuno Ramires.

– Nanã – indígena pertencente à tribo Araê, é uma personagem 
considerada bondosa por colaborar com os bandeirantes. Compadecida com o 
fim que teria Capitão Ortiz ao ser capturado por guerreiros de sua tribo, Nanã 

12  A novela histórica é aqui entendida com narrativas cuja ação corresponda, predominantemente, a um 
passado não experimentado pelo escritor e que esteja pautado na reconstituição positiva do passado, ao 
mesmo tempo que se distancia da historiografia oficial (ZUFFO; FLECK, 2011, p. 11). 
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liberta-o e indica o caminho do ouro. Com isso, trai os Araês, que a atingem com 
uma flecha fatal. 

O narrador de O gigante de botas utiliza-se da terceira pessoa do discurso 
e não faz parte da história narrada, caracterizando-se como heterodiegético13. 
Além disso, descreve ações, diálogos e sentimentos de todos os personagens. En-
tretanto, não faz apontamentos opinativos sobre eles. Dessa forma, o foco nar-
rativo é definido como onisciente neutro, como se verifica no fragmento abaixo:

O esforço feito durante o ataque dos quirixás mais uma vez es-
gotara os sertanistas, já bastante depauperados. De modo que, 
acabada a visita do cacique Abaeté, o chefe ordenou uma folga 
completa para o resto da tarde. Na madrugada seguinte, par-
tiram. E os homens puderam descansar e devanear à vontade, 
alentando o espírito, na medida do pessimismo que já atingira a 
todos. (FONTES; FONTES, 1961, p. 99)

O tempo da narrativa é cronológico, ou seja, “[...] pode ser mensurado pela 
passagem dos dias, das estações do ano, de datas, enfim, por todo tipo de marca-
ção temporal objetiva” (FRANCO JUNIOR, 2009, p. 46). Além disso, a ordem 
da história e do discurso coincidem com princípio, meio e fim:

Só depois de quatro dias de caminhada, a bandeira saiu da mata 
e marchou por uma campina até as barrancas do rio Mogi. E 
como já fosse tarde, armou acampamento ali mesmo. Já ao cla-
rear do outro dia, atravessava o rio a vau, com água pelo peito. 
(FONTES; FONTES, 1961, p. 49)

Os espaços em que a história é narrada são variados: a fazenda de Anhan-
guera localizada em Parnaíba, onde ocorre o romance entre Capitão Ortiz e Beli-
nha; a frente da igreja na cidade de São Paulo, onde os aventureiros se despedem 
de suas famílias; os trajetos realizados pela bandeira no sertão e nas aldeias das 
tribos Quirixá, Goiá e Araê, onde travam-se batalhas entre os bandeirantes e os 
indígenas, além dos conflitos entre os próprios aventureiros; e o Rio Vermelho, 
onde o ouro é encontrado. 

Em relação ao enredo, O gigante de botas é baseado na história de João Lei-
te da Silva Ortiz e seu sogro e sócio Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido 
como Anhanguera14. Foram sertanistas bandeirantes no século XVIII que, em 

13  O narrador heterodiegético não é co-referencial com nenhuma das personagens da diegese, não par-
ticipa da história narrada. Dessa forma, manifesta-se como um eu explícito ou como um narrador 
apagado (AGUIAR E SILVA, 1988, p. 761).

14  A história contada em O gigante de botas faz referência ao segundo Bartolomeu Bueno da Silva. Seu pai 
possuía o mesmo nome e recebeu o título de Anhanguera por, em uma de suas expedições, ter ateado 
fogo em uma tigela com aguardente a fim de convencer indígenas da tribo Goyá a lhe entregarem ouro, 
ameaçando-os e afirmando que incendiaria os rios caso não atendessem seu pedido. 
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1722, conduziram uma expedição para Goiás em busca de ouro, com o intuito de 
percorrer os mesmos caminhos que Anhanguera já havia percorrido ainda quan-
do jovem junto ao seu pai15.

A história inicia-se com o Capitão Ortiz, em 1722, chegando à fazenda de 
Anhanguera, localizada em Paranaíba, no interior do estado de São Paulo. Beli-
nha, uma das seis filhas de Anhanguera, acabara de receber a notícia, por uma de 
suas escravas, que havia sido prometida ao cavaleiro e, prontamente, correu para 
recebê-lo com um copo d’água. Os jovens conversam sobre seus sentimentos e 
Belinha expressa preocupação quanto à jornada que seu prometido estava prestes 
a iniciar junto a seu pai: “Tenho tanto medo que lhe aconteça alguma coisa!... 
Ouço dizer que os sertanistas sofrem tanto!” (p. 11). Durante o diálogo, é possível 
notar uma idealização dos bandeirantes em discursos como o de Ortiz: “me orgu-
lho, Belinha, de descender de uma estirpe de heróis” (p. 11).

O casal se despede e, logo em seguida, o pai da moça chega no local e 
comunica a Ortiz que eles poderiam iniciar a expedição em busca de ouro, pois 
haviam recebido a licença do rei e que confiaria seus homens à vigia do Nuno 
Ramires, feitor pelo qual Capitão Ortiz tinha certa desconfiança. 

No mês seguinte, a bandeira partia de São Paulo rumo ao interior de Goi-
ás. Durante o percurso, os aventureiros conversavam sobre as dificuldades que os 
esperavam, como os perigos das florestas e das tribos antropófogas. Após me-
ses do início da jornada, a “bandeira estava reduzida a um punhado de criaturas 
famintas, maltrapilhas, febrentas, opadas e moribundas” (FONTES; FONTES, 
1961, p. 58). Isso propiciou que Nuno Ramires unisse alguns aventureiros para 
tramar uma rebelião contra Anhanguera e Capitão Ortiz e assumir a bandeira. 
Entretanto, foi descoberto por Jerônimo, escravo fiel a Anhanguera, e Capitão 
Ortiz, que interrompeu seu plano, mas deu-lhe uma chance de redenção.

Na fazenda de Anhanguera, Belinha, suas irmãs e sua mãe, rezavam in-
cansavelmente para que seus queridos cumprissem a missão e retornassem com 
saúde para São Paulo. Apesar da esperança, viviam angustiadas pela saudade e 
falta de notícias.

Com pouca esperança de encontrar alimento e o caminho para o ouro, 
a bandeira realiza uma noite de oração guiada por Frei Cosme, Frei Luís e Frei 
Antônio e, logo na manhã seguinte, avista uma roça abandonada com plantação 
farta. No fim da tarde, após se alimentarem, os aventureiros seguem para desbra-
var os arredores do local e se deparam com uma aldeia indígena. São rapidamente 
denunciados pelos latidos dos cães da aldeia e, assim, inicia-se uma batalha. 

15  Bartolomeu Bueno da Silva (pai), ou Anhanguera, foi um dos primeiros bandeirantes que se dedicaram 
a desbravar o interior do país durante o século XVII.
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Mas, ao saber que se tratava de Anhanguera, o cacique apresenta-se como 
amigo do pai do bandeirante e se prontifica a indicar o caminho para o ouro. 

Durante o caminho, Nuno Ramires, aproveitando que Capitão Ortiz pre-
cisou regressar a fim de procurar Frei Cosme que ficou para trás, retoma o plano 
de trair os seus chefes. Para isso, altera as marcas que indicariam o caminho para 
o capitão reencontrar a bandeira. Ao caírem na armadilha, Ortiz e Frei Cosme 
se perdem e são capturados por uma tribo antropofágica que os torna prisionei-
ros. Preparando-se para serem devorados, surpreendem-se ao receberem ajuda de 
uma mestiça pertencente à tribo, Nanã. Sensibilizada com a condição dos prisio-
neiros, Nanã liberta-os e guia-os ao Rio Vermelho, onde encontrariam ouro, mas, 
de súbito, é flechada. Enquanto Capitão Ortiz tenta socorrê-la, Frei Cosme diri-
ge-se correndo à bandeira que já estava perto dali, para buscar ajuda e comunicar 
que havia encontrado o local do ouro.

Inicia-se uma batalha entre os guerreiros bandeirantes e a tribo Araê. O 
feitor Nuno Ramires e seus companheiros buscam um atalho para chegarem ao 
Rio Vermelho e tomarem para si o tesouro, mas são cercados e arrastados para a 
mata por indígenas e, assim, a batalha cessa. Nanã não suporta os ferimentos e 
sobre o local onde foi sepultada, ergue-se uma cruz e realiza-se uma oração entre 
os freis e os demais bandeirantes.

Após três anos da partida, em 1725, Anhanguera e sua bandeira retornam 
a São Paulo com a notícia de que a missão havia sido cumprida. A cidade e 
familiares, que já não tinham muita esperança em revê-los, os recebem com 
imensa alegria. Belinha e Capitão Ortiz se reencontram e trocam palavras de 
carinho. No dia seguinte, toda a família se prepara para a partida para Goiás e, 
assim, encerra-se a narrativa.

Nacionalismo e exaltação dos bandeirantes em O gigante de botas

Como mencionado na introdução, a publicação de O gigante de botas (1941) 
se deu em um período marcado pelo nacionalismo nas obras literárias destinadas 
às crianças, assim como no acirramento de críticas em torno dos contos de fadas, 
da fantasia e da imaginação (COELHO, 2006).  

Isso se deveu às reformas relativas ao campo da educação, como a Lei 
Orgânica do Ensino Primário e a Lei Orgânica do Ensino Normal, de 1946, que 
objetivavam “[...] formar o cidadão, o indivíduo preparado para cooperar com a 
comunidade social e com os ideais cívicos, em função do progresso e da unidade 
nacional” (COELHO, 2006, p. 50). 

Com base nessas ideias, via-se na literatura fantástica uma ameaça à for-
mação cívica das crianças.
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Defendia-se o princípio de que os contos de fadas falsificavam 
a realidade e que seriam perigosos para a criança, pois poderiam 
provocar em seu espírito uma série de alienações como: perda de 
sentido do concreto, evasão do real, distanciamento da realidade, 
imaginação doentia, etc.  (COELHO, 2006, p. 50)

Apesar de Ofélia e Narbal Fontes não concordarem exatamente com essas 
críticas aos contos de fadas16, O gigante de botas configura-se como um tipo de 
narrativa pautada nos fatos que marcaram a história do país, de modo a exaltar os 
feitos daqueles que eram tidos como heróis nacionais.

Dessa maneira, a narrativa centra-se na idealização do bandeirante e na ro-
mantização da ocupação do centro-oeste, em favor da disseminação de uma ideia 
de Brasil próspero e rico em sua natureza. Para isso, O gigante de botas vale-se da 
estrutura da novela histórica, alinhada ao projeto pedagógico da época, de formar 
o futuro cidadão mediante exemplificação pela trajetória dos heróis aventureiros 
e desbravadores do país. 

Conforme explica Sosa (1985), esse tipo de narrativa baseada nos fatos 
históricos e nos heróis nacionais tinham como função nutrir a imaginação infan-
til com a realidade do mundo, de modo a deslocar o leitor da esfera unicamente 
da fantasia para a racionalidade sobre os acontecimentos. Nesse intento, ainda 
que os textos se pautassem em construções ficcionais, a sua proximidade com 
fatos da realidade, especialmente os acontecimentos históricos e a exaltação dos 
“heróis nacionais”, possibilitaria aos jovens leitores construir valores e ideais ne-
cessários ao progresso e civilização do país.

No caso de O gigante de botas, essa aproximação com a realidade se dá me-
diante a recuperação de figuras marcadas como “heróis nacionais” pela História 
tradicional, como se constata na nota ao leitor:   

“O GIGANTE de botas” não é uma história inventada, é uma 
história acontecida. Os episódios principais são verdadeiros, os 
personagens mais importantes são figuras reais... Os estudiosos 
da História do Brasil sabem que D. Rodrigo César Menezes, 
Sebastião do Rêgo e outras se encontram em suas páginas. Isso 
para não falar em Bartolomeu Bueno da Silva [...] A bandeira 
que êles empreenderam foi uma das mais heroicas aventuras da 
Humanidade. (FONTES; FONTES, 1961, s.p.)

16  Em coluna publicada no Jornal do Brasil (RJ) em 1971, Ofélia Fontes expressou a seguinte opinião 
sobre contos de fadas: “Há, atualmente, certa má vontade para com as fadas. Mas, tornando verossímil 
e inverossímil, elas oferecem, aos pequeninos, momentos de tal enlevo e encantamento, que seria uma 
perversidade privá-los de seu convívio. A ilustre mestra de literatura infantil, que é Fryda S. Mantonavi, 
afirmava ser “um erro menosprezar o conto de fadas, a mais salutar encarnação da literatura infantil” e 
vê, em Andersen, “o poeta das fadas que povoam a infância, a etapa mais lógica da vida.” (FONTES, 
1971, p. 71).
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Também a narrativa se vale de aspectos inerentes à fundação de Goiás, 
descrita em O gigante de botas como um lugar selvagem e perigoso antes da che-
gada da bandeira. Com isso, promove-se a ideia de sacrifício por parte dos ban-
deirantes, como aqueles que doavam suas vidas em prol da nação: 

Foram conquistas feitas em troca do confôrto, da segurança, da 
saúde, de sacrifícios inumeráveis e contínuos, quando não da 
própria existência. 
Bartolomeu Bueno da Silva, o herói das façanhas aqui narradas, 
êle mesmo, em diversas ocasiões, esteve a pique de sossobrar 
com seu empreendimento... Mas seu sonho, que, a muitos, pa-
receu uma loucura, realizou-se afinal graças à sua tenacidade e à 
do pugilo de bravos que conseguiu reunir à sua volta...
E um dia, quando o Brasil fôr grande Nação como é grande o 
seu território, Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhan-
guera, que venceu – uma aposta com Deus! – figurará entre os 
maiores criadores de nossas civilização...! (FONTES; FON-
TES, 1961, p. 152)

A representação do indígena em O gigante de botas

Durante o início do século XX, de acordo com Martins (2016), a repre-
sentação de indígenas na literatura infantil e juvenil brasileira foi, de modo geral, 
preconceituosa e estereotipada, apresentando-os como bárbaros e selvagens. Esse 
período “[...] foi marcado pelos conflitos entre índios e sertanistas que adentra-
vam pelo interior do país, as contendas eram tão marcantes que, em 1908, o Brasil 
foi acusado de massacrar seus índios, no XVI Congresso dos Americanistas de 
Viena.” (MARTINS, 2016, p. 125).

Conforme explicam Lajolo e Zilberman (1984, p. 105), essa representação 
ocorreu de diferentes formas. Uma delas, a principal, é a de antagonista ou de 
representação de um perigo para o herói da narrativa. É possível identificar essa 
concepção em O gigante de botas, de modo que, conforme a bandeira avançava 
para regiões ainda desconhecidas, os indígenas representavam um tipo de adver-
sidade a ser enfrentada:

— Olha, homem de Deus! Não imaginas o que inventam os 
marotos dos meus patrícios a respeito dos teus bugres… Falam 
em tribos antropófogas, em nações selvagens que colecionam 
cabeças de inimigos, nos que se enfeitam com colares feitos com 
dentes e ossos de suas vítimos, e sei mais lá o que! [...] Se me 
calhar de ir ao sertão, lá irei ter. E em sendo Deus servido, hão 
de ver-me vosmecês de volta, sem sequer haver encontrado ne-
nhum dos monstros que por cá pintam! (FONTES; FONTES, 
1961, p. 45)
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Outra representação dos indígenas presente em O gigante de botas é o de 
auxiliar do herói branco, de modo a ajudá-lo a atingir seu feito heroico.  

Foi fácil ao mameluco cumprir as ordens de Capitão Ortiz. Sem 
a menor cerimônia, chamou Manuel Cabeça, com um aceno, 
para o seu lado, e num instante a sorte comum criou entre êles 
uma rápida e crescente camaradagem, tanto assim que se pu-
seram logo a conversar, sem mudar o ritmo da marcha. (FON-
TES; FONTES, 1961, p. 45)

Lajolo e Zilberman (1984) enfatizam que nessas narrativas “os índios 
somente são tolerados quando colaboram com os colonizadores” (p. 106). Isso 
se nota em O gigante de botas com a personagem Nanã. Pertencente à tribo 
Araê, Nanã é filha de homem branco e, na narrativa, volta-se contra sua tribo 
e sacrifica-se para salvar a vida dos bandeirantes capturados, mostrando-lhes o 
caminho ao ouro.

Com isso, observa-se na narrativa a cristalização de um estereótipo em 
torno dos indígenas, enfatizando, por um lado, a selvageria típica dos povos na-
tivos, por outro, a necessidade de “domesticá-los” como apoiadores das figuras 
civilizadas e atuantes em prol do progresso. 

Algumas considerações finais 

Oito décadas após a publicação da 1ª edição de O gigante de botas era ine-
vitável se supor que o conjunto dos valores e ideias presentes nesse livro, espe-
cialmente no que tange ao modelo de infância, de leitura e de formação, tivesse 
se modificado. No entanto, ainda no século XXI, permanece viva no imaginário 
social a tradição inventada em relação ao heroísmo bandeirante, que transformou 
mamelucos que trilharam descalços o sertão brasileiro em “heróis nacionais de 
botas” (FERREIRA, 2002). A marca dessa permanência pode ser notada de di-
ferentes formas, dentre as quais, o lugar de destaque ainda ocupado por estátuas 
e monumentos em homenagem aos bandeirantes nas principais cidades do país17. 

Como um trabalho de natureza histórica, este texto não tem como finali-
dade promover um tipo de julgamento ou condenação da obra em questão, mas 
compreender em que medida ela se insere num circuito da produção literária que 
ao longo do século XX corroborou para processos de aculturação e transmissão 
de determinados valores e ideais sociais, muitos deles ainda presentes na contem-
poraneidade. 

17  No ano de 2021, manifestantes incendiaram a estátua de Borba Gato na cidade de São Paulo, como 
forma de protesto contra a idealização desses sujeitos como “heróis nacionais”. Dentre as motivações 
para essa manifestação estavam as denúncias de abuso e disseminação da escravidão cometidas por 
Borba Gato, o que se estende a outros bandeirantes, homenageados em outros municípios.
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Em face disso, conforme explica Ferreira (2002), a ideia de glorificação da 
figura dos bandeirantes que paira no senso comum em muito se deveu às tramas 
literárias, responsáveis por atribuir a esses sujeitos o papel de desbravadores do 
Brasil e disseminadores do progresso e da civilização. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que no âmbito da literatura infantil e ju-
venil O gigante de botas, de Ofélia e Narbal Fontes, ocupa lugar decisivo e impor-
tante na disseminação desse ideal, uma vez que se trata de narrativa inaugural 
na abordagem dos feitos envolvendo as bandeiras, tendo servido de modelo para 
outros livros publicados principalmente na década de 1950. 

Dessa maneira, ao enfatizar a figura dos bandeirantes como heróis, des-
tacando sua importância para o progresso do país, O gigante de botas apresenta 
um projeto formativo leitor de conformação em torno de visão romantizada e 
enaltecedora desses homens, elegendo-os como modelo de bravura, coragem e 
herói a ser seguido. 

Cumpre destacar, ainda, que esse livro, embora publicado na década de 
1940, continuou em franca circulação até a década de 2000 por meio da série 
“Vaga-lume”, da Ática, a mais bem sucedida coleção literária do país. 
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4. UM FOLCLORISTA ADAPTA A TRADIÇÃO 
POPULAR A PARA AS CRIANÇAS: NOVAS 
AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES (1950), DE 
HERNANI DONATO

Elisangela Moraes Ferreira
Fernando Rodrigues de Oliveira 

Introdução

Figura das mais importantes no cenário cultural paulista da segunda me-
tade do século XX, Hernani Donato pode ser considerado, como destaca Coelho 
(2006), um sujeito de espírito inquieto, de múltiplas faces, que atuou de forma 
incansável em diferentes frentes, como a imprensa, o ramo editorial, a pesquisa 
histórica, os estudos sobre cultura brasileira e a escrita literária. 

Apesar de sua importância e de sua vasta produção intelectual e artístico-
-literária, Hernani Donato é nome ausente nas pesquisas e investigações acadê-
mico-científicas brasileiras, especialmente no campo da literatura infantil, em que 
se registra sua importância ímpar. 

Escritor dedicado a divulgar o folclore nacional, com contos lúdicos e jo-
cosos, Donato teve publicado número significativo de livros destinados ao públi-
co infantil, especialmente em processo de escolarização, alguns deles em plena 
circulação no país até hoje. 

Dessa maneira, a despeito da qualidade ou valor estético de suas obras, 
entendemos ser importante revisitar a produção literária infantil desse escritor, a 
fim de compreender como ele operou a representação do folclore nacional em seus 
livros para crianças, de modo a também revisitar aspectos das história desse gênero 
literário no Brasil. Para tanto, enfocamos a análise de Novas aventuras de Pedro 
Malasartes, livro infantil com maior número de reedições de Hernani Donato, bem 
como livro que enfoca personagem do folclore nacional considerado por ele a mais 
completa e a mais importante para a constituição de nossa identidade cultural. 

Um divulgador do folclore nacional: Hernani Donato18

Hernani Donato nasceu em Botucatu, interior do estado de São Paulo, em 
12 de outubro de 1922. Em sua cidade natal, frequentou o ensino primário no 

18  Os dados aqui apresentados foram extraídos Coelho (1983) e (2006); Melo (1954) e Marin (2013). 
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Grupo Escolar Modelo anexo à Escola Normal, onde também cursou o ensino 
secundário. 

Aos 18 anos de idade, em 1940, mudou-se para São Paulo e matriculou-se 
na Escola Livre de Sociologia e Política, curso que não concluiu devido a uma 
expedição que decidiu fazer por uma trilha indígena até o Paraguai. 

Com a interrupção do curso, retornou para Botucatu, tendo sido contrata-
do, em 1942, como professor de Merceologia e Tecnologia Merceologica na Es-
cola Técnica de Comércio “Nossa Senhora de Lourdes”. Nessa mesma instituição, 
em 1944, assumiu o cargo de professor de português. 

Paralelamente ao trabalho de professor, Donato também se mostrou figura 
importante na imprensa do interior paulista, tendo atuado em numerosos jornais, 
como a Folha de Botucatu, Correio do Noroeste, Gazeta de Limeira, O Avaré, Correio 
de Botucatu, entre muitos outros. 

Além dessa atuação na imprensa e como professor, Donato exerceu dife-
rentes atividades profissionais, revelando-se um homem de múltiplas faces. Foi, 
por exemplo: professor de Geografia Humana em escola de líderes sindicais; 
funcionário público federal; diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo; foi membro da Sociedade Geográfica do Brasil, da União Brasileira de 
Escritores e do Penn Center Brasil; presidente da Editora Melhoramentos; cola-
borador nas TV Tupi e TV Record; e contador de histórias em Parques infantis. 

Sobre esse último, muito do interesse de Donato pela tradição oral e pela 
contação de histórias se deveu à sua formação no campo, junto de seus familiares 
e outros trabalhadores que conheceu em plantações de café. Por meio deles, ouviu 
variadas histórias, o que contribuiu para aguçar e tornar mais fértil o seu espí-
rito criativo.  Em face disso, Donato ficou conhecido em sua cidade natal como 
“historiador” e, posteriormente, como “contador de histórias”, dedicando-se em 
grande parte à divulgação do folclore nacional. 

Explica Marin (2013) que:

Nas conversas, anotava expressões, nomes, lendas e histórias de 
vida. Donato testemunha que foi “recolhendo folclore e vivendo 
histórias. Era o mesmo povo que contara estórias para o Cor-
nélio Pires e fornecera assuntos para Madame Leandro Dupré” 
[...]. Essas anotações deram origem aos seus primeiros escri-
tos: O Livro das Tradições, de 1945, e Contos Muito Humanos, de 
1947, que também foi publicado na Argentina, com tradução de 
Alberto Giordano. (MARIN, 2013, p. 124)

A partir das histórias que ouvia, Donato desenvolveu seu veio artístico, 
literário e de historiador, tendo ele construído uma carreira bastante promissora 
nesse campo. Ao todo, pudemos identificar 68 títulos de sua autoria, sendo 19 
livros de literatura infantil, 7 livros de literatura para o público adulto, 28 livros 
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de História, 3 livros sobre Mitologia, 7 biografias, 2 livros sobre teatro e 2 livros 
de língua inglesa. 

No conjunto das publicações de Donato, embora muitos considerem O 
livro das tradições, de 1945, a sua primeira publicação, o seu interesse pela escrita 
literária data de muito antes. Aos 12 anos de idade ele escreveu o seu primeiro 
livro, O tesouro (uma novela infantil), em parceria com Francisco Marins, que foi 
publicado em capítulos no Suplemento “O Guri”, do jornal Diário de São Paulo. 

Depois dessa publicação, especificamente em relação à literatura infantil, 
Donato teve publicados, em 1948, Histórias da floresta e Árvore de natal; em 1949, 
No país da fantasia. 

Na década de 1950, Donato teve publicados diferentes livros infantis: 
Novas aventuras de Pedro Malasartes, em 195019, Histórias dos meninos índios, em 
1951, Apuros do macaco Pium, em 1952, Façanhas de João sabido, também de 1952, 
A maravilhosa história do presépio de natal, em 1954, e Maravilhosa história dos 
presentes de natal, em 1956. 

Nas décadas seguintes, Donato teve publicados os seguintes títulos: em 
1976, Babel; em 1982, Seleção de contos; em 1984, Proezas e vitorias do menino 
Cana...; em 2003, A barca da tartaruga, A descoberta das frutas, As noivas da estrela 
e Por que o sol anda devagar; e em 2010, Quando os bichos eram gente. Além desses, 
pudemos localizar outros dois títulos, sem dada de publicação: O tesouro e Palavra 
escrita e sua história. 

Muitos dos livros de Donato, especialmente os infantis, tiveram diferentes 
reedições, sendo As aventuras de Pedro Malasartes o mais reeditado de todos, com 
a publicação mais recente datada de 2020. Ainda sobre essas reedições, Histórias 
dos meninos índios teve seu título alterado a partir de 1980, passando a ser deno-
minado Contos dos meninos índios. 

Algumas de suas obras literárias também foram traduzidas para as lín-
guas espanhola, guarani, italiana, japonesa, polonesa, tcheca e romena. (MARIN, 
2013, p. 126-127). Além disso, alguns livros de Donato foram adaptados para o 
cinema e para o teatro, especialmente os voltados ao público adulto, como Chão 
bruto, filmado em 1959 e 1976, e Selva trágica, filmado em 1964, mesmo ano de 
lançamento do livro. 

Em decorrência de sua atuação profissional e de suas publicações, Do-
nato recebeu diversas medalhas condecorativas, como: Medalha Sílvio Romero 
(1948), Medalha Brigadeiro José Vieira Couto Magalhães (1948), Medalha Pe-
dro Álvares Cabral – O Descobridor (1948), Medalha Martin Afonso de Sousa 
(1962), Medalha 2o Centenário do Nascimento de José Bonifácio de Andrada e 

19  Em Coelho (2006) e Lajolo e Zilberman (1984) consta a informação de que a 1º edição desse livro foi 
publicada em 1949. No entanto, não localizamos nenhuma referência a publicação desse livro em 1949. 
Os exemplares mais antigos datam de 1950.
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Silva (1963), Medalha Marechal Cândido Rondon (1967), Medalha da Prima-
vera Agenor Couto de Magalhães (1968), Medalha do IV Centenário da Morte 
do Padre Nóbrega (1970), Colar Pedro I (1972), Medalha Diogo Antônio Feijó 
(1972), Colar Legião do Mérito Presidente Antônio Carlos (1972), Medalha 
Comemorativa do Centenário do Nascimento de José Plácido de Castro (1973), 
Ordem do Ipiranga – Grau Grã Cruz (1992), Medalha dos Andradas (1994) 
e Colar comemorativo do Sesquicentenário da Revolução Liberal Sorocabana 
(1994), entre outras (MARIN, 2013). 

Donato também recebeu diferentes prêmios literários, como: Prêmio Saci 
do jornal O Estado de S. Paulo, de 1959, pelo Roteiro para o filme Chão Bruto 
(co-autoria); Prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras (ABL), de 
1977, pelo livro de contos Babel; Prêmio Fernando Chinaglia da União Brasilei-
ra de Escritores, de 1979; Prêmio Láurea Personalidade do Ano em Literatura 
do Ateneo Rotário de São Paulo, de 1996; Prêmio Joaquim Nabuco da Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL), de 1998, pelo Dicionário das Batalhas Brasilei-
ras; Prêmio Governador do Estado de São Paulo pela obra Chão Bruto - roteiro 
(co-autoria); Prêmio Câmara Municipal de São Paulo, de 1955, pelos diálogos do 
filme Se a Cidade Contasse; Prêmio Prefeitura Municipal de São Paulo pela obra 
A Batalha do Alumínio - roteiro (co-autoria); Prêmio “Clio” da Academia Paulista 
de História, de 1983, pelo Dicionário das Batalhas Brasileiras; e o Prêmio Especial 
da Associação Paulista de Críticos de Arte, de 1987, também pelo Dicionário das 
Batalhas Brasileiras. 

Pelas contribuições que ofereceu à literatura brasileira, Donato teve seu 
trabalho como escritor reconhecido com a imortalização pela Academia Paulis-
ta de Letras, Academia Sul-Matogrossense de Letras e Academia Brasileira de 
Literatura Infanto-juvenil, consolidando uma extensa e prestigiosa carreira no 
mundo das Artes. 

Depois de anos de dedicação como jornalista, professor, roteirista e es-
critor, aos 90 anos de idade, em 22 de novembro de 2012, Donato faleceu no 
município de São Paulo.

Apresentação de Novas aventuras de Pedro Malasartes 

Novas aventuras de Pedro Malasartes, de Hernani Donato, publicada pela pri-
meira vez em 1950 pela Edições Melhoramentos, configura-se como um livro de 
literatura infantil, que remonta aspectos da tradição popular de origem portuguesa.

Pudemos localizar 16 diferentes edições desse livro, todas pela mesma edi-
tora. Importante destacar, porém, que a partir de 1986, quando foi publicada a 16ª 
edição, o livro continuou a ser reeditado e reimpresso sem indicação de número 
de edição. Dessa forma, o exemplar mais recente que localizamos data de 2020, 
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sem número de edição. Além disso, o livro ganhou uma versão em e-book, publi-
cada pela Melhoramentos em 2021.  

Embora esse livro tenha tido sucessivas edições desde seu lançamento, o 
exemplar mais antigo a que tivemos acesso é referente à 5ª edição, presumivel-
mente da década de 1960. 

 Portanto, a análise aqui apresentada refere-se a esse exemplar, no qual estão 
compiladas duas narrativas, inicialmente publicadas como livros distintos: Novas 
aventuras de Pedro Malasartes (5a edição) e As façanhas de João Sabido (2a edição)20. 

Apesar de o volume compilar esses dois textos, na capa consta apenas o 
título de Novas aventuras de Pedro Malasartes, objeto de análise aqui. 

Figura 1 - Capa do Livro Novas Aventuras De Pedro Malasartes (s.d.)

Fonte: Acervo pessoal dos autores

Como se pode ver pela capa, Novas aventuras de Pedro Malasartes integrou 
a coleção “Verdes Anos” da Edições Melhoramentos, que era composta por “Li-
vros especialmente escritos para a infância de nossa terra, com um cunho natural 
de brasilidade, eivado em nosso folclore e em nossas lendas, e com o sabor carac-
terístico dos livros de aventuras [...]” (DONATO, s.d. quarta capa). 

Dentre os livros que integraram essa coleção, estavam: Histórias do Galo 
e do Cadimba, de Leonardo Arroyo; O circo, de Jannart Moutinho Ribeiro; João 

20  Em outros exemplares que tivemos acesso, também, constatamos a compilação desses dois livros num 
único volume. 
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pracinha, de Francisca Rodrigues Gregory; A volta do coelho sabido, de Franklin de 
Sales; Histórias da velha Totônia, de José Lins do Rego; Proezas na roça, de Renato 
Sêneca Fleury; Três garotos em férias no rio Tietê, de Francisco de Barros Júnior; 
e Três escoteiros em férias no rio Paraguai, também de Francisco de Barros Júnior. 

O livro apresenta 20 ilustrações de autoria de P. de Lara, 10 referentes a 
Novas aventuras de Pedro Malasartes e 10 referentes a As façanhas de João Sabido. 
Todas essas ilustrações são sem preenchimento de cores, apenas com traços das 
figuras. 

Figura 2 - Ilustração de Novas aventuras de Pedro Malasartes 

Fonte: Acervo pessoal dos autores

Essas ilustrações cumprem o propósito de representar aspectos das narrati-
vas, sempre dialogando diretamente com o texto na parte em que estão inseridas. 
Por exemplo, a ilustração da Figura 2 dialoga com a seguinte passagem:

Entre o campo e a mata havia, numa árvore, uma enorme casa 
de marimbondos. Pedro apanhou uma varinha e, parando por 
um segundo, esperou que o fazendeiro estivesse mesmo por de-
baixo dos marimbondos para atirar a varinha contra os insetos. 



74

Estes não perguntaram quem era o culpado. Caíram sobre o 
pobre homem que foi de fazer dó. Neste instante, o cão, que 
chegava, levou também ferroadas a valer. Para defender-se, mor-
dia e unhava o que pudesse, enquanto o homem, cego pela dor e 
pela cólera, distribuía cacetadas a torto e a direto. O barulho era 
grande e a vaca julgando que ainda caçoavam dela e do seu be-
zerro, veio numa corrida doida e entrou no grupo, distribuindo 
valentes chifradas! (DONATO, 1965, p. 13)

Como se verifica, as ilustrações cumprem o papel apenas de representar em 
imagem aquilo que é narrado no texto verbal. Nesse sentido, indicam se tratar de 
um livro ilustrado, de modo que as imagens não acrescentam ou alteram a nar-
rativa verbal, apenas apresentam em outra linguagem o que é narrado em texto 
escrito, como recurso lúdico e instrutivo, já que as imagens, na perspectiva do 
ensino intuitivo, tinham papel essencial na fixação de conteúdos e informações. 

Com relação à organização do livro, como mencionamos, consta no exem-
plar duas narrativas. A primeira é a referente ao livro Novas aventuras de Pedro 
Malasartes, que está dividida em 10 capítulos: “Quem é Pedro Malasartes”, “Pe-
dro empregado numa fazenda”, “O barão Rói-unhas e o velho criado”, “Pedro 
Belasartes”, “Com a morte num saco”, “Como um sopro de vento”, “Na cidade dos 
sabichões”, “A matemática salva Pedro de um naufrágio”, “O tesouro de Furafura” 
e “Um atalho que alonga o caminho”. 

O primeiro capítulo é destinado a apresentar a figura folclórica de Pedro 
Malasartes, descrito como “[...] filho da imaginação do povo, que cria heróis para 
significar a vitória dos fracos sobre os poderosos, dos desprotegidos sobre os for-
tes, dos humildes contra os que tudo podem.” (DONATO, s.d., p. 7). 

Os demais capítulos apresentam-se na forma de contos, que correspondem 
às aventuras de Malasartes numa viagem de volta para a sua terra natal. 

Com saudade do lugar onde nasceu, ele decidiu regressar à sua casa, mes-
mo estando muito longe de onde morava. Suas intenções eram boas, Malasartes 
ansiava por cuidar do sítio deixado por seu pai e queria muito poder cuidar da 
sua já velhinha mãe. No entanto, no percurso de volta para casa, ele viveu muitas 
aventuras e desventuras, gerando diferentes peripécias por onde passou.  

Apesar de Malasartes ser o protagonista do enredo, o texto é narrado em 
terceira pessoa, com uso do discurso direto e indireto, de modo que esse narrador 
não participa das histórias narradas. Com relação ao tempo, pode ser caracte-
rizado como objetivo (cronológico), pois acontece linearmente, sendo possível 
medi-lo. 

Sobre os nove contos, no primeiro, “Pedro empregado numa fazenda”, 
compreende o início da trajetória de Malasartes no seu regresso para casa. Apesar 
da distância a ser percorrida, seu anseio por estar em sua terra natal é maior. Nesse 
percurso, chuvas fortes o encontraram pelo caminho. E, diante da necessidade de 
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ter um lugar para abrigar-se, ele arranjou um emprego cuja função seria acordar 
os capatazes da fazenda. Parecia um trabalho tranquilo. Até que Malasartes re-
solveu agir com esperteza e dar a desculpa de que, ao tentar acordar os rapazes, 
ninguém lhe deu ouvidos. Com isso, afirmara que não poderia fazer nada, pois a 
sua parte já tinha sido feita. Com isso, Malasartes enganou o seu patrão. 

Apesar da mentira, o patrão resolveu dar-lhe várias outras chances, mas 
Malasartes sempre encontrava um meio para livrar-se de suas obrigações, ora o 
sino para acordar os rapazes não estava suspenso, ora estava faltando a sua corda. 
Até que ele tirou o patrão do sério, que se pôs a correr em disparada atrás de 
Malasartes, que, como um bom esperto, já tinha fugido.  Além disso, Malasartes 
ainda aprontou com o fazendeiro, deixando uma armadilha para que ele fosse 
picado pelos marimbondos e perseguido por uma vaca e um cachorro. 

No segundo conto, “O barão Rói-unhas e o velho criado”, seguindo sua 
trajetória para casa, Malasartes encontrou um velhinho caminhando lentamente 
e murmurando em voz alta. Com intenção de ajudá-lo, Malasartes aproximou-se 
e logo descobriu o motivo de tal lamentação. 

O velhinho lamentava o fato de dedicar a sua vida trabalhando como um 
criado para o Barão Rói-Unhas e ainda ter sido dispensado com uma dívida, 
porque não havia conseguido cumprir uma única ordem. Não bastasse essa si-
tuação, o velhinho ainda deveria oferecer seu irmão para trabalhar em seu lugar, 
incansavelmente. 

Com intenção de ajudar o velho, Malasartes ofereceu-se para ir no lugar 
de seu irmão. Assim, não dispensaria a oportunidade de dar uma lição no Barão 
Rói-Unhas. 

Com isso, Malasartes começou seu trabalho fazendo tudo que o Barão lhe 
mandava, até a chegada da ordem inalcançável: levar a sala para dentro do quarto 
sem passar pela porta. Malasartes já sabia como dar-lhe uma lição e, atendendo 
ao pedido do Barão, despedaçou a sala com um machado, o que permitiu levar os 
destroços para dentro do quarto.  

No terceiro conto, “Pedro Belasartes”, o protagonista enfrentou uma forte 
nevasca de longos dias frios de inverno, quando, de repente, ouviu ao longe um 
ruído. Ao seguir esse ruído, descobriu que eram gemidos de uma indefesa crian-
cinha com o seu amigo cãozinho (Pilôto) que se encontrava preso no quintal de 
uma casa. Foi aí que Malasartes teve a ideia de, desesperadamente, gritar por 
socorro, anunciando que algo estava pegando fogo. 

As luzes da casa e da vizinhança começaram a se acender e todos imediata-
mente ficaram preocupados com o que fazer. O portão da casa a essa altura já es-
tava aberto e o cãozinho foi liberto. Enquanto todos procuravam apavorados pelo 
fogo que nunca existiu, Malasartes fugiu junto com a criança e o seu cãozinho. 
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Depois de deixar a criança com seu amigo, seguros em casa, Malasartes 
seguiu com sua jornada. Em função da benfeitoria, o conto sugere o sobrenome 
como “Belasartes”, como referência à bela ação do protagonista. 

No quarto conto, “Com a morte num saco”, Malasartes, seguindo sua jor-
nada, estava faminto e sem opção do que comer. Depois de muito caminhar, 
encontrou um melancial enorme, mas este era protegido por um forte homem. 

Mas Malasares, malandro como sempre, teve logo uma ideia. Colocou pre-
so a um saco no chão algumas pedras e gravetos e, fingindo esforço por apreender 
algo muito forte, pôs-se a gritar: - “Ajuda! Quem me ajuda a segurar a morte? 
Depressa se não eu solto! Já não aguento mais…”. 

 O homem que vigiava o melancial logo se aproximou e prontamente 
o ajudou a prender a morte, que segundo Malasartes estava indo para a casa 
dele. Enquanto o homem segurava a morte, Malasartes se deliciava nas doces 
melancias. Quando o vigia percebeu que foi enganado, Malasartes já estava a 
várias léguas de distância e com a barriga cheia. E o vigia colou-se a correr atrás 
do malandro. 

No quinto conto, “Como um sopro de vento”, ainda em fuga do vigia de 
melancias, Malasartes, correndo desesperadamente, depara-se com três soldados 
que, desconfiados de tal desespero, o prenderam e o levaram para explicar-se para 
o general. Em vista disso, Malasartes precisava encontrar um meio para escapar 
dessa enrascada. 

O general, ao saber da sua fama de veloz corredor, logo ofereceu uma re-
compensa a Malasartes, para que ele levasse uma mensagem até o rei. E ele, mui-
to esperto, quis todo ouro que lhe coubesse em seus sapatos e toda comida que 
aguentasse comer. O general concordou. 

Mais uma vez, enquanto se deliciava e supria as suas vontades, Malasartes 
planejava uma forma de livrar-se do acordo. Chegando a hora de cumprir com 
esse acordo, o malandro convenceu o general de que precisava tomar distância 
para dar a largada da corrida rumo ao castelo do rei, no entanto, ele foi se afastan-
do cada vez mais a ponto do general não poder mais vê-lo. E tudo que ele mais 
desejava era distância, para poder correr do general, e assim o fez.  

No sexto conto, “Na cidade dos sabichões”, conta-se a história da chegada 
do protagonista numa cidade estranha. As pessoas andavam pelas ruas sem 
pressa e concentradas em si mesmas. As crianças não brincavam com bolas nem 
com qualquer outra coisa, estavam lendo livros grossos ou pintando as paredes 
com revoltas. 

Faminto, Malasartes entrou em um restaurante para alimentar-se, o que 
ele não esperava é que naquela cidade o ouro não tinha valor algum. Para pagar 
uma hospedagem e alimentação, ele teria que pagar com a sua inteligência, solu-
cionando problemas.
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O problema posto a ele foi:  “Qual é a distância entre a terra e o céu?”. Ao 
saber do problema, Malasartes foi logo dizendo que já sabia a resposta. Todos 
ficaram surpresos e curiosos, pois nenhum estrangeiro até aquele momento tinha 
uma solução para a problema. Malasartes respondeu: “Pra mim, explicou Pedro, a 
distância é igual a uma virada de olhos?!”

Mediante a essa resposta, começou a discussão, uns achavam que estava 
correta, outros achavam que não. Até que um dos sabichões mais velhos saiu 
e ordenou que lhe servissem o jantar. Assim, saiu Malasartes pela cidade 
desfrutando da sua hospedagem e comprando muitas coisas, já que era ele um 
sabichão e resolvera todos os problemas que lhe foram postos. Ele conquistou até 
o rei da cidade com suas respostas de sabichão, tendo saído escoltado por soldados 
até a fronteira. 

No sétimo conto, “A matemática salva Pedro de um naufrágio”, Malasartes 
chegou até uma fronteira, onde tomou um navio rumo a sua terrinha. O que ele 
não esperava era ter que enfrentar uma forte tempestade. O comandante orde-
nou que as mulheres e crianças colocassem os salva-vidas e tomassem posto para 
embarcarem nos barquinhos. Depois, restando apenas um lugar, o comandante 
perguntou quem seria o mais velho passageiro e Malasartes logo se prontificou. 
Em debate com o senhor mais idoso do navio, Malasartes afirmou ser o mais 
velho, pois o senhor nascera em 1865 e ele em 1928. Segundo Malasartes, os per-
centecentes aos novecentos eram mais velhos que os de oitocentos, já entrando no 
barco rapidamente, fazendo com que ele se afastasse do navio. 

Por sorte, o navio não naufragou e todos chegaram bem até a costa. E 
Malasartes seguiu seu caminho, desta vez de carro, adentrando a floresta, a fim de 
chegar à capital do país dos homens ambiciosos. 

No oitavo conto, “O tesouro de Furafura”, a narrativa se inicia com Ma-
lasartes chegando ao mercado da cidade, onde encontrou uma senhorinha num 
canto, cercada de vasos que mal aguentava segurar. Ele, lembrando-se de sua mãe, 
se propôs a ajudar a senhora, que, sem forças, não conseguia mais trabalhar nem 
cuidar do sítio que seu velho lhe deixara como herança. 

Malasartes logo tratou de chamar a atenção de todos no mercado com a 
conversa de que aqueles vasos pertenceram ao grande general e conquistador Fu-
rafura. Não demorou muito para que ele conseguisse vender todos os vasos com a 
ideia de que um mapa de tesouro estava dividido entre os vasos que pertenceram 
ao grande Furafura. 

Carregada com o dinheiro das vendas dos vasos, a velhinha atendeu a or-
dem de Malasartes para comprar sementes de trigo, milho, feijão, etc, pois iriam 
cuidar do sítio. 

Chegando ao sítio, como todos sabiam das terras da velhinha vendedora 
de vasos, já estavam cavando-as a procura do tesouro de Furafura. Malasartes, 
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aproveitando com inteligência da situação, sugeriu que marcassem as terras com 
sementes, assim saberiam onde já haviam procurado pelo tesouro. Assim, as terras 
foram muito bem cultivadas e preparadas para em breve gerar frutos. 

Malasartes seguiu o seu caminho e quando chegou ao fim de sua viagem, 
continuou recebendo notícias da velhinha de que o Sítio do Furafura nunca havia 
sido tão próspero. 

O último conto, “Um atalho para um longo caminho”, Malasartes, ao se 
deparar com uma placa indicando um atalho, mudou seu percurso de volta para 
casa, com o objetivo de chegar mais rápido. 

Mas o que Malasartes não esperava é que encontraria um homem pouco 
amigável com dois cães ferozes, que logo o levou consigo para trabalhar, já que 
não tinha dinheiro para pagar uma tal licença para passar por aquele caminho. 
Malasartes foi obrigado a cozinhar e vestir-se com um couro de burro, além de 
ter que fazer outros serviços da casa. 

Em um determinado dia, muito revoltado com a situação, Malasartes teve 
a ideia de mandar o homem ir buscar água que iria moer o café, isto porque o 
homem só jantava depois de tomar o seu café. Enquanto isso, Malasartes armou 
uma emboscada das grandes. Os baldes dados para o homem encher de água fo-
ram furados e ele, que já não enxergava direito, ficou furioso sem entender o que 
estava acontecendo, pois os vasos nunca enchiam. Em casa, Malasartes arrumou 
um jeito de livrar-se dos dois cães, colocando-os em uma disputa acirrada por 
um grande pedaço de osso. Enfim, ele conseguiu pegar novamente as suas roupas 
para fugir. Mas, antes, Malasartes esperou o homem chegar e ser surpreendido 
pelos cachorros que acabaram lhe atacando. O homem, para fugir dos cães, saiu 
correndo até não poder mais. Malasartes teve tempo para apreciar o jantar que 
preparou e seguiu sua viagem tranquilo e com a barriga cheia. 

 Com a disposição que estava, chegou rapidamente à cidade onde pôde 
avistar a casa onde cresceu e, assim, poder encontrar a sua amada mãe. Com ela, 
ele viveu muitos e muitos anos, cercado de mimos e agrados. Todos os dias, orgu-
lhoso, contava todas as aventuras e desventuras que viveu na estrada.

A figura do herói malandro contada às nossas crianças:  
traços de um “abrasileiramento”

Pedro Malasartes, como se sabe, não é uma personagem criada por Her-
nani Donato. Trata-se de figura típica dos contos medievais ibéricos, que ficou 
bastante conhecida na cultura popular portuguesa e brasileira, tendo o seu pri-
meiro registro escrito atribuído ao português Dom Francisco Manuel de Mello 
(DONATO, s.d.). 



79

No entanto, como explica Cascudo (2014), a figura de Malasartes, ainda 
que tradicionalmente associada a Portugal, se faz presente em variadas culturas, 
impossibilitando um tipo de precisão sobre sua origem. Para esse historiador, 
desde os tempos antigos, encontram-se na cultura popular vestígios de persona-
gens como Pedro Malasartes, cuja principal característica é a de superar situa-
ções difíceis com o mínimo de recursos, fazendo uso da sua inteligência e astúcia 
(CASCUDO, 2014). 

Sobre esse aspecto, explica Donato (s.d.) que: 

Se Pedro Malasartes aparecesse nas histórias dos vários países 
com o mesmo nome, dir-se-ia, imitação. Mas Pedro vive, nas 
narrativas dos meninos de toda parte, as mesmas aventuras e 
o mesmo espírito, com nomes e roupas diferentes, conforme 
o povo e a terra. Na região chamada Camboja, na Ásia, é 
conhecido pelo nome de Kuong-Alev. No Indostão, entre os 
meninos bengalis, chamava-se Poumohan Chattergi e, quase 
sempre, disfarça-se numa raposa que se finge de mestre-escola. 
Na África, entre as tribos gurmatié, passa a ser conhecido como 
Foumtinndouha. Na Europa do norte, do centro e do leste, as 
crianças o chamam Eulenspiegel. Na Itália, Bertoldinho. Na 
Espanha e na América espanhola, seu nome é Pedro Urdemales. 
(DONATO, s.d. p. 8)

Em face disso, pode-se entender Malasartes como personagem-símbolo 
da cultura popular, como representante dos sujeitos de caráter duvidoso, “[...] 
sempre o burlão incorrigível e invencível, o sem escrúpulos que zomba de tudo 
e de todos que tendem a cercear-lhe a vontade.” (COELHO, 1981, p. 213). Ou 
seja, Malasartes representa no folclore e na literatura o malandro, um tipo de 
anti-herói popular, aventureiro, que demonstra predileção pelo jogo em si antes 
de qualquer coisa (CANDIDO, 1970), ainda que parte desse jogo tenha como 
intento livrá-lo das enroscadas em que se mete ou ajudar os desvalidos. 

Com isso, sua representação associa-se a um tipo de:

símbolo do que o homem do povo sempre desejou ser, conhecer, 
ter como amigo, ou parte na família. Produto mais refinado do 
sub-consciente do homem-povo, Malasartes é um repositório 
de sentimentos reindivincatórios. Ele ridiculariza as leis que são 
instrumentos dos mandantes, ignora o passado, o presente e o 
futuro, que são os liames manietando o homem; escarnece dos 
reis; denuncia os criminosos e pune os crimes, levando o véu do 
pudor onde o véu ocultava o pecado; distribui a fantasia, adoça 
a realidade. (DONATO, 1958, p. 159)

No que se refere especificamente ao livro de Donato, é perceptível a cons-
trução de Malasartes alinhada à tradição popular, com intuíto de aproximar o lei-
tor infantil de nosso folclore, nossas lendas e de figuras emblemáticas da tradição 
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popular. Para isso, ainda que Malasartes tenha, no Brasil, fortes vinculações com 
a cultura portuguesa, nota-se no enredo dos contos alguns elementos que podem 
ser entendidos como um certo “abrasileiramento”, sobretudo pensando o contexto 
de publicação do livro.

Exemplo disso é a recorrente menção às fazendas e plantações e aos pro-
dutos típicos da agricultura brasileira (arroz, feijão, trigo e café). Essas caracterís-
ticas associam-se ao imaginário de progresso do Brasil rural, fortemente presente 
na literatura infantil da primeira metade do século XX. 

Como explicam Lajolo e Zilberman (1984), no período de publicação de 
Novas aventuras de Pedro Malasartes, embora o Brasil tivesse disparado na direção 
de um projeto industrial em prol de seu progresso e desenvolvimento econômico:

[...] literatura infantil advoga uma causa de outra índole. Vol-
tando a localizar parte considerável dos heróis das histórias em 
sítios e fazendas, torna-se porta-voz de uma política econômica 
que considera a agricultura a viga mestra de sustentação finan-
ceira do país, e o homem do campo, o seu principal agente. (LA-
JOLO; ZILBERMAN, 1984, p. 96)

Nesse sentido, ainda que símbolos medievais, como os reis e soldados, ou 
descrição de paisagens e fenômenos naturais, como castelos e nevascas, ainda 
figurem nos contos de Donato (1965), as “novas” aventuras de Malasartes apro-
ximam esse malandro do ambiente rural característico do Brasil, criando um tipo 
de identificação entre o anti-herói medieval e o ideal de ruralização presente na 
literatura infantil da época.  

Além disso, pode-se dizer que esse “abrasileiramento” também se faz pre-
sente no mote que enreda a história: o desejo de Malasartes em voltar para casa 
(sítio) depois de tentar a vida em outro lugar. 

Esse aspecto pode ser lido como uma crítica ao movimento que marcava 
o país à época, em que o homem do campo deixava sua terra natal, possivelmen-
te no interior ou sertão, para tentar uma vida melhor na cidade. Malasartes, ao 
retornar para sua casa para cuidar da mãe e do sítio deixado pelo pai, simboliza 
o retorno do homem ao campo, enfatizando a ideia de que a agricultura era a 
sustentação econômica e cultural do país. Com isso, pode-se dizer que Novas 
aventuras de Pedro Malasartes opera na formação de seus pequenos leitores em 
razão do ideal do Brasil rural como símbolo da modernidade. 

O folclore como elemento educativo 

No contexto de publicação de Novas aventuras de Pedro Malasartes, entre as 
décadas de 1940 e 1950, Lajolo e Zilberman (1984) destacam que, na produção 
literária brasileira destinada à infância, pouco livros recorreram de forma direta 
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ou explícita ao folclore nacional, tendo os livros da época sido marcados pela 
recorrência à história do país, à sobrevivência do Brasil rural e à infantilização da 
criança pela representação de bichos e bonecos animados. 

 Explicam as autoras que a recorrência desse padrão narrativo reforça a 
ideia de produção em série identificada na literatura infantil do período, sendo 
“[...] notável, nesse grupo de obras, a ausência do folclore nacional.” (LAJOLO; 
ZILBERMAN, 1984, p. 113). Com isso, destacam Lajolo e Zilberman (1984) 
que Hernani Donato, com Novas aventuras de Pedro Malasartes, esteve entre os 
poucos que fugiu a essa lógica, ainda que tivesse tirado proveito da ideia de luta 
dos fracos contra os poderosos para transmitir valores de natureza moral e forma-
tiva às crianças em processo de escolarização. 

Esse ideal de Donato possivelmente tinha relação direta com uma ideia 
que ganhava força à época, especialmente no âmbito do saber escolar que se vi-
nha produzindo na década de 1950, sobre a necessidade de a literatura infantil 
tornar-se porta-voz do folclore, ou seja, da “tradição, que passa de povo em povo” 
(CARVALHO, 1959, p. 114), por ser esse entendido como “[...] um rico material 
para a escola, quer através do canto, ou música, quer através do conto ou literatura 
[...]” (CARVALHO, 1959, p. 115).  

Nessa perspectiva, o folclore, visto como forma de conhecimento do mun-
do e do homem, tinha para a escola uma função moralizante, respondendo às ne-
cessidades do homem sonhador, enriquecendo sua imaginação, ao mesmo tempo 
que formava o espírito infantil (OLIVEIRA, 2015). 

Sob essa premissa, nota-se em Novas aventuras de Pedro Malasartes a utili-
zação de uma estrutura narrativa típica das fábulas de tradição popular, com a di-
visão maniqueísta das personagens, de modo que se tenha: de um lado, os simples 
e pobres, representados por pessoas idosas e crianças que são alvo de injustiças; 
de outro, os que detêm o poder e riquezas, representados por reis, fazendeiros, 
soldados, generais, comandantes e pessoas bem sucedidas financeiramente, que 
agem sem escrúpulos e em defesa apenas de seus interesses pessoais.   

Esse maniqueísmo, num sentido, escancara os comportamentos tidos à 
época como reprováveis do ponto de vista da educação da infância e, de outro, 
abre espaço para a construção do ambiente propício à atuação engenhosa de Ma-
lasartes, como personagem-símbolo do desejo de reparação das injustiças.  

Desse ponto de vista, ainda que a conduta de Malasartes pudesse ser vista 
como duvidosa, pois utilizava-se da mentira e da trapaça, seu ideal era nobre e o 
coração era puro, pois não podia ver um desvalido em sofrimento que logo arma-
va uma malandragem para ajudá-lo. 

Esse aspecto fica bastante evidente em contos como “O tesouro de Furafu-
ra”, quando Malasartes se dispõe a ajudar uma mulher idosa que vendia vasos no 
mercado. Vendo o sofrimento dela por não conseguir vender o seu produto, cria 
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uma mentira, que resulta no sucesso de vendas e ainda leva os moradores da cida-
de a trabalhar para essa senhora, plantando as sementes que ela havia comprado. 

Também no conto “Pedro Belartes”, o anti-herói age de forma bondosa e 
proativa, razão pela qual seu nome é trocado, retirando-se o “mal” presente nele.   

Dessa maneira, pode-se dizer que Malasartes, ainda que figura malandra, 
representa de modo mais enfático o valor de justiça, que exerce no seu leitor um 
tipo de purgação através de aventuras jocosas. Como explica o próprio Donato 
(1958): “[...] não podendo [esse leitor] fazer nada disso, na realidade, conforta-se 
ouvindo histórias que tais coisas são possíveis. O mundo da fantasia lhes dá o que 
a vida lhe nega”. (DONATO, 1958, p. 155). 

Com isso, pode-se dizer que o projeto literário infantil de Donato se centra 
na recuperação do folclore e de figuras emblemáticas de nossa cultura, conferindo 
a elas traço de brasilidade da época, com o intuito de contribuir para a “formação 
da consciência das gerações escolares”, para se fazer “[...] melhores brasileiros 
pelo melhor conhecimento da genuína alma nacional: a sua expressão folclórica” 
(DONATO, 1958, p. 169). Assim, aliando ludicidade e diversão (pelas aventuras 
jocosas) com transmissão de valores morais e normas de conduta (reparação de 
injustiças e demonstração de que o mal e o egoísmo são sempre punidos), Novas 
aventuras de Pedro Malasartes reforça a “tradição” da literatura infantil da época, 
pautada na ideia do Bem a serviço do Belo, por isso uma literatura essencialmente 
didática e recreativa (OLIVEIRA, 2015).  
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5.  EM BUSCA DA VOZ FEMININA NEGRA NA 
LITERATURA JUVENIL: CONTRIBUIÇÕES DE GENI 
GUIMARÃES EM A COR DA TERNURA (1989)

Amanda Aparecida Puppim

Considerações iniciais

O debate sobre as questões de identidade étnico-racial representadas na 
literatura tem ocupado espaço cada vez maior nos interesses de pesquisas aca-
dêmico-científicas, isso porque esse tema tem ganhado projeção cada vez mais 
significativa, especialmente pela legislação que impulsiona a sua inserção no am-
biente escolar. Muito dessa discussão se deve ao entendimento de como a litera-
tura possui um caráter formativo, capaz de contribuir para a produção de repre-
sentações no seu público leitor, além de constituir um tipo de representação sobre 
a realidade social, cultural e política do momento em que é produzida. 

Nesse contexto, a literatura juvenil que se relaciona às questões raciais tem 
recebido especial atenção, com o desenvolvimento de diferentes trabalhos cen-
trados, de um lado, na análise de representações dos negros na produção literária 
voltada às crianças, de outro, no estudo da temática africana e afrodescendente 
nessa produção, assim como possíveis usos desses livros na escola.

Assim sendo, alguns autores se destacam nesse campo por apresentarem 
trabalhos fundadores no entendimento das relações entre literatura infantil e ju-
venil e questões étnico-raciais, como é o caso de Fúlvia Rosemberg, no seu emble-
mático Literatura infantil e ideologia, publicado em 1985. Nesse livro, Rosemberg 
apresenta resultados de uma extensa e complexa pesquisa sobre modelos culturais 
presentes na produção literária destinada ao público infantil e juvenil, denuncian-
do, dentre outros, as representações racistas presentes nos livros analisados. 

Em produção mais recente e específica sobre a representação dos negros 
na literatura infantil, Gouvêa (2005), no artigo Imagens do negro na literatura in-
fantil brasileira: análise historiográfica, analisa, do ponto de vista histórico, como 
são construídas as representações sobre negros em obras para crianças, atestando 
que até a década de 1920 esses eram ausentes. Segundo Gouvêa (2005), apenas a 
partir dessa década é que as personagens negras começam a figurar na produção 
literária destinada ao público infantil, porém, de maneira estereotipada e precon-
ceituosa. 
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Nessa linha de análise, mas com enfoque em produção mais recente, Ru-
fino e Arena (2013) analisaram a presença de personagens negras em livros ad-
quiridos pelo Programa Nacional Biblioteca Escolar e identificaram a escassez de 
livros cujas narrativas são protagonizadas por personagens negras. 

Esses trabalhos, somados a vários outros que se tem produzido nos últimos 
anos, têm apontado, por um lado, para uma produção literária para crianças até 
início da década de 1970 centrada numa representação estereotipada e precon-
ceituosa em relação aos negros,  fruto do racismo estrutural ainda vigente no 
Brasil; segundo, a produção ainda tímida de literatura para crianças no Brasil 
que evidencie aspectos da cultura africana e afrodescendente, com representações 
voltadas à desconstrução desses estereótipos culturais e sociais em relação à po-
pulação negra. 

Nesse sentido, outros trabalhos, como o de Debus (2017), têm buscado dar 
ênfase à produção literária mais recente, que se debruça sobre a temática africana 
e afrodescendente, que reconhece e valoriza a diversidade étnico-racial brasilei-
ra, de modo a evidenciar as importantes contribuições de alguns escritores na 
produção de uma literatura infantil e juvenil antirracista. Dentre os escritores re-
correntemente citados e/ou estudados nessa perspectiva, estão: Joel Rufino, Júlio 
Emílio Braz, Rogério Andrade Barbosa, Nilma Lino Gomes, Georgina Martins, 
entre alguns outros. 

Para além desses, há outros que ainda carecem de estudo mais sistematiza-
do, como é o caso de Geni Guimarães, que tiveram papel pioneiro na construção 
de uma literatura infantil e juvenil centrada no protagonismo de personagens 
negras, que antecede o crescimento dessa produção após a publicação da Lei 
10.639/200321 e que foram responsáveis por romper com a tendência estereoti-
pada e preconceituosa que vigorou na produção nacional ao longo do século XX.   

Desse modo, o objetivo deste texto é analisar de que modo a produção 
literária infantil e juvenil de Geni Guimarães, como escritora negra, contribuiu 
para esse campo, mediante a construção de uma personagem protagonista negra. 
Para isso, centro-me na análise do livro A cor da ternura, publicado pela editora 
FTD em 1989. 

Essa escolha adveio, pois, embora seja uma das obras mais conhecidas da 
autora, há poucas pesquisas sobre ela. Além disso, esse livro apresenta uma relação 
estreita com a condição da escritora como mulher negra, que transpôs para seu 
livro os dilemas de sua vida pessoal. Como esclarecido por ela em entrevista à 
revista Callallo: 

21  A Lei n. 10.639, de 2003, tornou obrigatório nos currículos das escolas de todo Brasil o ensino da 
História da África e da Cultura Afro-brasileira. Com isso, de acordo com Debus (2017), nota-se um 
crescimento, a partir de então, da produção literária infantil de temática africana e afro-brasileira. 
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Percebi que o meu trabalho literário é diferente porque ele re-
trata o negro na sua essência, porque faço um trabalho da minha 
vivência e a minha vivência, de modo geral, é igual à de todos 
os negros. [...] Escrevi porque eu tinha que registrar a vivência 
de uma família negra, porque este livro é autobiográfico, eu pre-
cisava falar dos meus traumas, das minhas dores e das minhas 
alegrias, eu tinha que colocar isso pra fora. (CALLALLO, 1985 
apud DEUS, 2019, p. 79)

Uma escritora negra na literatura infantil juvenil: Geni Guimarães 

Geni Mariano Guimarães nasceu em 8 de setembro de 1947, em uma fa-
zenda em São Manuel, interior de São Paulo, tendo se mudado para Barra Bonita 
ainda criança, local em que vive até hoje. Começou a ter contato com a leitura 
e a escrita ainda muito jovem e, na adolescência, escreveu para jornais, como 
Debate Regional e Jornal da Barra, em que publicou contos, poemas e crônicas. 
(GUIMARÃES, 1998, p. 94). Fez os primeiros versos quando tinha 8 ou 9 anos, 
na fase de alfabetização.

Seus pais, Sebastiana Rosa de Oliveira e Benedito Mariano de Camargo, 
tiveram doze filhos, dos quais Geni conheceu apenas nove, fato que explica a 
presença constante da família em suas obras. 

Em 1970, Geni Guimarães formou-se no magistério e ingressou no curso 
de Letras no início dos anos 1990, em São Manuel (SP). A escritora menciona 
o estranhamento causado por sua presença na turma do curso de Letras, por ser 
uma mulher negra e uma das melhores alunas do grupo. Devido à essa formação, 
atuou como professora na rede estadual de São Paulo, trabalhando em municí-
pios, como Barueri e Embu das Artes. 

Em relação à sua atuação como escritora, em 1979, lançou seu primeiro 
livro de poemas, chamado Terceiro filho, publicado pela editora Jalovi (Bauru), 
financiado por ela e pelo marido. 

Mais tarde, envolveu-se com a poesia negra, participando de diversas 
antologias e eventos, como Schwarze Poesie, Edition Diá, Alemanha Ocidental e IV 
Bienal Nestlé de Literatura. 

Em 1981, teve publicados dois contos no volume 4 da série Cadernos Ne-
gros22. Ainda em 1981, publicou o livro de poemas Da flor o afeto, da pedra o 
protesto. 

Sete anos depois, em 1988, pela Fundação Nestlé e Cultura, teve publicado 
o livro de contos Leite do peito. 

22  Série literária, organizada pelo grupo Quilombhoje, criada em 1978. Veicula anualmente – até os dias 
atuais - textos (poemas e contos) de autoras e autores negros.
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Seu primeiro livro juvenil, A cor da ternura, foi publicado em 1989, pela 
editora FTD, o qual recebeu o prêmio “Jabuti” na categoria autor revelação, em 
1990. Esse livro ainda recebeu o prêmio “Adolfo Aisen”. 

Mais tarde, em 1993, Geni Guimarães teve publicado Balé das emoções, co-
letânea de poemas. Ainda na década de 1990, ela teve publicados seus principais 
livros infantis. São eles: A dona das folhas e O rádio de Gabriel, ambos publicados 
em 1995 pela editora Santuário em Aparecida (SP); e Aquilo que a mãe não quer, 
publicado em 1998, em Barra Bonita. 

No início da década de 2000, após o falecimento de seu marido, Idelvaldo 
Guimarães, em 2003, a autora ficou um tempo longe da escrita, retornando, em 
2019, com a publicação de seu mais recente livro para o público infantil e juvenil: 
O Pênalti, pela editora Malê (RJ), em que descreve um enredo fundamentado em 
fatos que ocorreram com seus dois filhos, Cristhian e Clesly.

Seu último livro lançado data de 2020, Poemas do regresso, publicado tam-
bém pela Editora Malê (RJ). 

Em decorrência de sua produção literária, em 2020, Geni Guimarães foi 
homenageada pela Balada Literária, evento sobre música, literatura e arte, e teve 
produzido um documentário sobre sua história de vida. Em 2021, foi a escritora 
homenageada da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa.

Sobre a temática negra presente em sua literatura, seja ela adulta, infantil 
ou juvenil, Geni Guimarães explicou em entrevista ao canal Brasil de Fato que, 
conforme foi escrevendo sobre si e sobre seus familiares, identificou-se com o 
propósito de representar o negro em seus escritos. Segundo ela, nunca imaginou 
que um dia escreveria um livro, porém, isso não se deu sem dificuldades, sobretu-
do por ser uma mulher negra, tratando da temática negra. Por isso, explica Geni 
Guimarães, nessa entrevista, sobre a necessidade de combater o racismo desde a 
infância, motivo pelo qual pode-se inferir o seu enveredamento pela literatura 
destinada às crianças.  

Também a motivação de Geni Guimarães para escrever para o público 
infantil e juvenil deveu-se à dificuldade de acesso a esse tipo de livro em sua in-
fância. Segundo a escritora, em entrevista concedida para a pesquisa que resultou 
neste texto, ela afirmou ter tido muito pouco contato com a literatura quando 
era criança. Por isso, quando percebeu que gostava de escrever, optou por relatar 
aspectos de sua vivência para os diferentes públicos leitores. Daí também sua 
aproximação com a literatura negra. 
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A cor da ternura (1989): um relato confessional,  
intersubjetivo e étnico-racial

A 1ª edição de A cor da ternura foi publicada em 1989, pela editora FTD, 
com ilustrações de Saritah Barboza, contendo 96 páginas. A estrutura narrativa 
da obra conta com dez capítulos, sendo eles: “Primeiras lembranças”, “Solidão 
de vozes”, “Afinidades: olhos de dentro”, “Viagens”, “Tempos escolares, “Meta-
morfose”, “Alicerce”, “Mulher”, “Momentos cristalinos” e “Força flutuante”, que 
retratam em ordem cronológica a vida da protagonista em seu cotidiano.

Esse livro, vencedor do prêmio “Jabuti” em 1990, foi categorizado como 
“juvenil”, passando a circular com destinação explícita a esse público leitor. 

Apesar de a 1ª edição datar de 1989, a edição mais antiga a que tive acesso 
foi a 12ª, publicada pela FTD, de 1998. 

Figura 1 – Capa da 12ª edição de A cor da Ternura (1998).

Fonte: Acervo pessoal.

A 12ª edição, de 1998, pelas informações que pude reunir, segue as mesmas 
características gráficas das edições anteriores. As ilustrações, que não ocupam to-
das as páginas, dispõem-se em tons amarronzados, com pouca variação de outras 
cores, porém, demarcando muito bem as personagens negras. 
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A cor da ternura, a partir de 2017, passou a ser publicado pela editora Quin-
teto, com reedição em 2018. 

Pela Quinteto, o livro apresenta ilustrações apenas na capa, quarta capa e 
última página, sendo essas de autoria de Varina Starkoff. Do ponto de vista de seu 
conteúdo, o livro não apresenta nenhuma alteração. Apenas verifica-se algumas 
atualizações vocabulares, como a troca da palavra “ginásio” por “ensino médio”. 

Essa atualização pode ter uma relação direta com o intento de destinação 
escolar explícita dessa nova edição. Isso porque o livro ganhou um “Suplemento 
de leitura”, composto de questões que visam a aferir a competência leitora numa 
perspectiva escolar. 

Figura 2 – Capa da 1ª edição de A cor da Ternura (2017).

Fonte: Acervo pessoal.

Em relação ao enredo, A cor da ternura traz à tona uma personagem negra, 
que narra sua própria vida, desde a infância até a fase adulta. Geni, a protagonis-
ta (mesmo nome da autora), descreve seu cotidiano, detalhando seus impasses, 
dores, dúvidas e valores que percorrem um considerável espaço de tempo em sua 
trajetória de vida.
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 Ao trazer para a cena principal uma protagonista negra, com traços auto-
biográficos, Geni Guimarães constrói um enredo pautado em situações em que 
o racismo predomina, mostrando uma menina que começa a refletir sobre sua 
identidade ainda muito jovem.

Sempre contando sobre as adversidades sociais pelas quais passou, a meni-
na Geni discorre sobre sua história de vida, expondo, principalmente, os conflitos 
e questionamentos sobre seu lugar no meio social. Trata-se de uma a narração 
autodiegética, que respeita a ordem cronológica dos fatos que concebem a histó-
ria de vida da garota. 

Em relação à infância, vivida no meio rural, os primeiros conflitos de Geni 
se dão desde muito pequena, com o desconforto do desmame, pois, sua mãe esta-
va grávida e logo nasceria seu irmão. O nascimento dele, por sinal, foi motivo de 
outro conflito: o ciúme. 

Conforme foi crescendo, além dos conflitos pessoais, Geni conheceu o 
racismo. No convívio com outras crianças, foi alvo de ofensas em relação a sua cor 
e cabelo. Essa situação se ampliou com o início da escolarização, quando também 
vivenciou o racismo por parte de sua professora, simbolizado por um beijo dado 
por Geni nela, que limpou o rosto logo em seguida. 

Levantei-me depressa, ergui os pés e encostei os lábios no rosto 
da mestra. Dei dois passos em direção à porta, esbarrei na mesa, 
enrosquei o cadarço da alpargata no pé da cadeira. Abaixei para 
me livrar do enrosco e olhei para trás.
Dona Odete, com as costas da mão, limpava a lambuzeira que 
eu, inadvertidamente, havia deixado em seu rosto.
Pude ver então sua mão, bem na palma. Era branca, branca. 
(GUIMARÃES, 1998, p. 55)

Há passagens marcantes na narrativa, como quando a protagonista de-
monstra, de forma simbólica, o desejo de mudar sua condição étnico-racial: “- 
Mãe, se chover água de Deus, será que sai a minha tinta?” (GUIMARÃES, 1998, 
p. 10). Questões como essa aparecem em vários momentos ao longo da explana-
ção, evidenciando o racismo presente na sociedade brasileira. 

No percorrer da narrativa, no ginásio (ou ensino médio), a protagonista 
despertou o desejo de tornar-se professora, porém, até mesmo seu sonho foi alvo 
do racismo: 

Nisso ia passando por nós o administrador, que, ao parar para 
dar meia dúzia de prosa, cumprimentou meu pai e lhe falou:
- Não tenho nada com isso, mas vocês de cor são feitos de ferro. 
O lugar de vocês é dar duro na lavoura. Além de tudo, estudar 
filho é besteira. Depois eles se casam e a gente mesmo... (GUI-
MARÃES, 1998, p. 73)
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O comentário do administrador, possivelmente branco, em posição social 
de maior poder em relação ao pai da protagonista, exterioriza uma visão precon-
ceituosa e estereotipada em relação aos negros, sugerindo que esses “nasceram” 
para os trabalhos pesados. 

A partir desse desejo da protagonista de tornar-se professora, percebe-se 
na obra a ênfase dada pelas personagens à escolarização, marcada pela obtenção 
do diploma. Esse aspecto se evidencia em passagem que retrata a vida adulta da 
protagonista, quando, numa conversa entre Geni e o pai, este relata: 

- O senhor queria alguma coisa, pai?
- Estou vendo onde foi que guardei o danado do [seu] diploma. 
Vou dormir com ele debaixo do travesseiro que é para sonhar 
sonho bonito. (GUIMARÃES, 1998, p. 86)

No entanto, apesar de conquistar seu sonho de ser professora, rompendo 
algumas das barreiras do preconceito racial, a protagonista não se viu livre de si-
tuações desse tipo. Já como professora, teve de lidar com uma aluna que dizia ter 
medo de “professora preta”. Também a relação com os colegas de trabalho e com 
as famílias dos alunos não foi tranquila em seu início: 

No pátio do estabelecimento, tentando engolir o coração para 
fazê-lo voltar ao peito, suportei o olhar duvidoso da diretora e 
das mães, que, incrédulas, cochichavam e me despiam em in-
tenções veladas.
Só faltaram pedir-me o certificado de conclusão “para simples 
conferência”. (GUIMARÃES, 1998, p. 87)

Essa passagem revela uma faceta recorrente do racismo: o julgamento sobre 
a capacidade da população negra apenas em função de sua condição étnico-racial. 
Dessa forma, o uso de aspas na passagem “para simples conferência” representa a 
dúvida a respeito da capacidade de Geni, por ser uma professora preta. 

Como se verifica, o enredo de A cor da ternura em muito se aproxima da 
própria vida da escritora, que também atuou como professora e teve sua traje-
tória de vida marcada pelas situações complexas vividas em decorrência de sua 
cor de pele. Além disso, conforme explicam Oliveira, Souza e Sant’Ana (2020), 
ao explorarmos a obra de Geni Guimarães, conseguimos perceber as vozes de 
personagens negros que foram desvanecidos por longos anos na história e que 
representam a muitos, inclusive as crianças:

[...] ao analisar a desconstrução de estereótipos acerca do negro 
na obra de Geni Guimarães – evidenciando a presença de um 
estilo de discurso inovador, por meio da voz feminina que narra, 
que escreve e que valoriza as características étnico-raciais do 
negro – seja possível contribuirmos, por meio de reflexões e 
contrapontos, com a ressignificação da personagem negra no 
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âmbito literário, o que favorece uma auto aceitação identitária, 
reconhecimento e valorização de nossa cultura desde a infância, 
fase para a qual a obra está destinada em primeira instância. 
(OLIVEIRA; SOUZA; SANT’ANA, 2020, p. 259)

Representação negra, racismo e preconceito em A cor da ternura 

A literatura infantil e juvenil, desde a sua formação, compreende objeto 
da cultura letrada produzido sob a perspectiva do adulto, portanto, carregado 
de sentidos sobre o que esse considera adequado e pertinente para a leitura dos 
pequenos. Dessa maneira, ao longo do tempo, é possível identificar diferentes 
intencionalidades intrínsecas à literatura infantil e juvenil, marcadas pela visão 
de mundo de seus autores, pelo contexto sociocultural da época, pelo projeto 
estético, entre outros diferentes fatores que concorrem para configurar esse tipo 
de produção. 

No caso de A cor da ternura, publicado em 1989, verifica-se um projeto li-
terário de Geni Guimarães voltado a desvelar as questões raciais enfrentadas pela 
população negra, mediante um retrato de vida da protagonista. Com isso, tratando 
de conflitos existenciais e crises pessoais que se processam com o crescimento da 
personagem, a autora promove um tipo de ruptura com a construção narrativa 
recorrente na literatura infantil, marcada por protagonistas brancos, construída 
também por escritores brancos. Como atesta Oliveira (2020):

[...] a literatura infantojuvenil apresenta, em sua forma primária, 
como personagem principal o branco, idealizando o seu estereó-
tipo de beleza e poder e verifica-se nas obras que as personagens 
não brancas são colocadas majoritariamente em segundo plano, 
submissas, inferiores e sem voz ativa. (ARBOLEYA, 2009 apud 
OLIVEIRA et al, 2020, p. 262).

A cor da Ternura, portanto, rompendo com essa tendência, pormenoriza 
diversas situações que colocam Geni diante do racismo e do preconceito. Já nas 
primeiras experiências de vida com outras crianças, a narradora detalha um tra-
tamento discriminatório que recebeu ao fazer um combinado com Neide, uma 
amiga, sobre brincar no balanço e descumprir o acordo que fizeram:

Nisso um empurrão me jogou longe da praia.
- Ladrona! Você deu vinte, mais vinte, e mais uma. Boneca de 
piche, cabelo de Bombril! Pode ir embora!
- Era Neide cobrando meu desrespeito ao trato.
Todos começaram a me xingar impiedosamente, exigindo que 
eu me retirasse. Pus-me a chorar desesperadamente. Boneca de 
piche, cabelo de Bombril eram ofensas de rotina. (GUIMA-
RÃES, 1998, p. 45 e 46).
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Com se verifica no diálogo, as ofensas proferidas referem-se aos fenótipos 
negroides da personagem, evidenciando a visão racista e preconceituosa sobre ela. 

A própria escola, que se espera ser espaço de formação e acolhida da in-
fância, simboliza para a pequena Geni os desafios a se enfrentar na vida por conta 
de sua cor de pele. Antes de iniciar os estudos, numa conversa com a mãe, a pro-
tagonista revela: 

- Quem mais vai entrar?
- Toda criança que tem mais ou menos a sua idade. O Toninho, 
o Flávio, a Ana. Muitas crianças. 
- E se, no caminho, o Flávio me xingar de negrinha?
- Não quero saber de encrenca, pelo amor de Deus! Você pega e 
faz de conta que não escutou nada.
Calei-me. (GUIMARÃES, 1998, p. 47)

O questionamento de Geni marca uma atitude recorrente em sua vida: o 
fato de ser ofendida constantemente, mas ter que fingir normalidade frente às 
atitudes preconceituosas de seus pares. 

Talvez por isso, a ida à escola requeria cuidados específicos com a aparên-
cia, já que a própria mãe entendia que elas, mulheres pretas, tinham uma desvan-
tagem em relação às outras pessoas: 

- Amanhã, seu cabelo já estará pronto. Hoje você dorme com 
lenço na cabeça pra não desmanchar. Não se esqueça de colocar 
o lenço novo no bornal. Pelo amor de Deus, não vai esquecer o 
nariz escorrendo. Lava o olho antes de sair.
- Se a gente for de qualquer jeito, a professora faz o quê? – 
perguntei.
- Põe de castigo em cima de dois grãos de milho – respondeu-
me ela.
- Mas a Janete do seu Cardoso vai de ramela no olho e até muco 
no nariz e...
- Mas a Janete é branca – respondeu minha mãe, antes que eu 
completasse a frase. (GUIMARÃES, 1998, p. 48)

Como se observa, manter uma boa aparência e demonstrar higiene era 
algo essencial para Geni, diferentemente de outras crianças, somente pelo fato 
de ela ser preta. A mãe a alerta sobre a possibilidade de castigo, quase que como 
tentando convencer a filha sobre sua condição diferente, entendida essa diferença 
como um tipo de inferioridade em relação aos brancos. 

Dessa forma, é importante destacar que a fala da mãe escancara os efeitos 
nefastos do racismo estrutural, que aprisiona e conforma a mentalidade das pes-
soas, as impossibilitando, muitas vezes, de reagir contra aquilo que as fere. Por-
tanto, a fala da mãe reproduz a visão racista “normalizada” sobre as pessoas pretas, 
em certa medida corroborando para que a filha aceite sua condição. 
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A construção desse racismo estrutural é também tematizada em A cor da 
ternura mediante a sutil crítica em relação à visão romantizada sobre o fim da 
escravidão no Brasil. O livro retoma uma visão eurocêntrica sobre esse fato his-
tórico, talvez como forma de mostrar como se institucionaliza em nosso país o 
racismo e o preconceito. 

Isso se dá numa passagem em que Geni e outras crianças ouvem da vó Ro-
sária um relato que retrata a figura da Princesa Isabel, responsável pela assinatura 
da Lei Áurea, como uma santa:

Rezei três pai-nossos e três-ave-marias. Ofereci à Santa Prince-
sa Isabel, pedindo-lhe que, no dia seguinte, não me deixasse per-
der a hora de levantar, nem esquecer o nariz sujo. Agradeci-lhe 
também por ter sido tão boa para aquela gente da escravidão. 
(GUIMARÃES, 1998, p. 51)

A ideia subjacente nessa passagem é da visão heroica e sagrada atribuída 
à Princesa Isabel pelo simples fato de ela ter “libertado” os escravos negros no 
Brasil com a assinatura da Lei Áurea. Com isso, a protagonista, impactada pelo 
suposto feito da Princesa, escreve um poema em sua homenagem, o qual é lido na 
escola: “Foi boa para us escravos/E parecia um mel/Acho que irmã de Deus/Viva 
a Princesa Isabel”. (GUIMARÃES, 1998, p. 58). 

Ainda sobre essa visão estereotipada e eurocêntrica da abolição da escra-
vidão no Brasil, o livro retrata como Geni se sentiu após uma aula, em que a 
professora explicou sobre o tema: 

Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou 
sarcasmo. Eu era a única pessoa da classe representando uma 
raça digna de compaixão, desprezo! [...]
Pensava que eu era a grande da classe só porque era a única a 
fazer versos... Quantas vezes deviam ter rido de mim, depois das 
minhas tontices, em inventar cantigas de roda... Vinha mesmo 
era de uma raça medrosa, sem histórias de heroísmo. Morriam 
feito cães... Justo era mesmo homenagear Caxias, Tiradentes e 
todos os Dom Pedro da História. Lógico. Eles lutavam, defen-
diam-se e ao seu país. Os idiotas dos negros, nada. (GUIMA-
RÃES, 1998, p. 65 e 67)

Dadas as complexas situações vivenciadas pela protagonista, em diferentes 
momentos, sobretudo na infância, ela revela seu desejo de mudar de cor, como 
quando passa pó de tijolo triturado em sua pele, com a expectativa de que ele a 
limparia como limpava os utensílios domésticos:  

Assim que terminou a arrumação, ela [a mãe] voltou para casa, e 
eu juntei o pó restante [do tijolo] e com ele esfreguei a barriga da 
perna. Esfreguei, esfreguei e vi que, diante de tanta dor, era im-
possível tirar todo o negro da pele. (GUIMARÃES, 1998, p. 65).
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Dessa forma, o livro também retrata um processo de negação de si, de 
negação de identidade em função do preconceito e racismo constantemente sofri-
dos pela protagonista. Silva (2009) explica que essa negação tem fundamento na 
relação entre diferença e identidade, que precisa ser evidenciada apenas quando 
se há dessemelhanças:

É fácil compreender, entretanto, que identidade e diferença 
estão em uma relação de estreita dependência. A forma afir-
mativa como expressamos a identidade tende a esconder essa 
relação. Quando digo “sou brasileiro” parece que estou fazendo 
referência a uma identidade que se esgota em si mesma. “Sou 
brasileiro” - ponto. Entretanto, eu só preciso fazer essa afirmação 
porque existem outros seres humanos que não são brasileiros. 
Em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual to-
das as pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações 
de identidade não fariam sentido. De certa forma, é exatamente 
isto que ocorre com nossa identidade de “humanos”. É apenas 
em circunstâncias muito raras e especiais que precisamos afir-
mar que “somos humanos”. (SILVA, 2009, p. 74-75)

Mediante a explicação de Silva (2009), pode-se entender que a atitude 
da protagonista Geni, em favor de apagar um traço marcante de sua negritude, 
a cor da pele, compreende um tipo de tentativa de enquadrar-se numa suposta 
lógica homogênea, de “não pretos”, que a tiraria do circuito da “diferença”. 
Dessa maneira, o livro também mostra os efeitos do preconceito e do racismo 
na formação da protagonista, que almeja uma alternativa para não ser vista ou 
reconhecida como “diferente”. 

Apesar dessas situações de negação identitária e das constantes situações 
de preconceito e racismo vivenciadas, a menina Geni se desenvolve como um 
sopro da resistência. Na medida em que cresce, a protagonista passa a simbolizar 
a luta e a possibilidade de mudança de sua história, que é também a história da 
população negra, com a superação de algumas das barreiras impostas pelo racismo 
estrutural e pelo preconceito.  

Uma das formas em que isso é representado na narrativa se dá com seu 
projeto de estudos, mirado no desejo de ser professora: 

- Pai, o que mulher pode estudar?
- Pode ser costureira, professora... – Deu um risinho forçado e 
quis encerrar o assunto. – Deixemos de sonho.
- Vou ser professora – falei num sopro.
Meu pai olhou-me como se estivesse ouvindo blasfêmias.
- Ah! Se desse certo... Nem que fosse pra eu morrer no cabo da 
enxada. – Olhou-me com ar de consolo. – Bem que inteligência 
não te falta.
- É pai. Eu vou ser professora. (GUIMARÃES, 1998, p. 72)
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Por meio da fala do pai, presume-se o quão inviável parecia ser o desejo 
de Geni de tornar-se professora. Trabalhador rural, preto e com condições eco-
nômicas limitadas, o pai parece ter interiorizado a ideia de que o estudo não era 
coisa para pessoas como ele.  No entanto, Geni conseguiu conquistar o sonho do 
diploma, de modo a exercer o ofício de professora logo após se formar. 

Quando formada, em seu primeiro dia de trabalho, Geni se deparou com 
o preconceito por parte de uma criança, numa situação que representa um tipo de 
legitimação na mudança da lógica vigente: assim como foi Geni a única criança 
negra em sua turma de escola, era ela, na vida adulta, a única professora nessa 
condição em seu local de trabalho. Com isso, Geni precisou enfrentar a rejeição 
de uma de suas alunas:

Só uma menina clara, linda, terna, emparcou na porta e se pôs 
a chorar baixinho. Corri para ver se conseguia coloca-la na sala 
de aula. 
- Eu tenho medo de professora preta – disse-me ela, simples e 
puramente. (GUIMARÃES, 1998, p. 87)

Apesar da situação desconfortável e do desejo da diretora, de mudar a 
criança de turma, a protagonista insistiu na permanência dela no grupo, mudando 
a relação que a menina tinha com a “professora preta”. 

Essa passagem, assim como outras, demonstra um movimento de mudan-
ça em relação ao lugar social ocupado pela protagonista, que luta, não para ser 
aceita, mas respeitada como todos os outros. Sobre isso, é importante destacar 
que, as situações vividas por Geni desde a infância, marcadas pelo racismo e pelo 
preconceito, representam uma ruptura com a tendência identificada por Rosem-
berg (1985) na literatura infantil do século XX, de construção de personagens 
negras em condição subalterna e de desprestígio. Explica essa autora, sobre a 
representação do negro na literatura infantil e juvenil, que: 

Dentre as formas latentes de discriminação contra o não-bran-
co, talvez seja a negação de seu direito à existência humana – ao 
ser – a mais constante: é o branco o representante da espécie. 
Por esta sua condição, seus atributos são tidos como universais. 
A branquitude é a condição normal e neutra da humanidade: os 
não-brancos constituem exceção. (ROSEMBERG, 1985, p. 81)

A cor da ternura se propõe a inverter e questionar essa lógica. O que se 
encontra na narrativa autodiegética de Geni é o escancaramento do racismo, do 
preconceito e da violência simbólica vivenciada pelos negros brasileiros, como 
forma de denúncia, como meio de desvelar essa “condição normal” e despertar no 
leitor outras formas de reconhecimento de sua identidade. Dessa maneira, pode-
se afirmar que Geni Guimarães rompe com uma lógica característica da literatura 
infantil do século XX, centrada em visão preconceituosa em relação aos negros ou 
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que ignora essa parcela da população, criando um incômodo no seu leitor frente 
às cenas marcantes do racismo cotidiano. 

Pode-se dizer, com isso, que a construção de uma protagonista negra, que 
não esconde as mazelas sociais que sofre por conta de sua cor de pele, compreen-
de um ato inaugural de Geni Guimarães, que abriu espaço para novas formas de 
representação étnico-racial na escrita literária de distinção infantil e juvenil. Nes-
se sentido, ao protagonizar uma personagem com características historicamente 
marginalizadas, vista como “minoria” ou “diferente”, Geni Guimarães dá voz aos 
seus pares, opondo-se à “história oficial” dos afrodescendentes e contribuindo 
para uma nova visão da sociedade.  

Sou, desde ontem da minha infância, bagagem esfolada, curando 
feridas no arquitetar conteúdo para o cofre dos redutos.
Messias dos meus jeitos, sou pastora do meu povo cumprindo 
prazerosa o direito e o dever de conduzi-lo para lugares de 
harmonias. Meu porte de arma tenho-o descoberto e limpo 
entre, em cima, embaixo e no meio do cordel das palavras. 
(GUIMARÃES, 1998, p. 93)

Considerações finais

A partir dos dados aqui apresentados mediante análise de A cor da ternura, 
foi possível compreender o lugar decisivo dessa narrativa juvenil na ruptura com 
uma literatura marcada pelo protagonismo branco e omissa em relação ao racis-
mo e ao preconceito racial vivenciados pelos afrodescendentes no Brasil. 

Dessa maneira, é possível afirmar que Geni Guimarães, ainda que fora do 
circuito dos principais nomes da literatura negra, que têm circulação privilegiada 
nos espaços escolares ou que figuram com destaque na produção acadêmico-cien-
tífica brasileira, exerceu papel importante e decisivo no final dos anos de 1980 na 
renovação da produção literária para crianças e jovens, retratando a realidade crua 
e cruel vivida por si e por seus pares. 

Nesse sentido, sua narrativa quase autobiográfica, estrutura nos moldes de 
um romance de formação, também é indicativa de uma ruptura com o silencia-
mento das vozes marginalizadas, que conseguem romper com certa lógica vigen-
te. Como explicam Gomes, Ramalho e Cardoso: 

Se, por um lado, há aqueles que sempre foram legitimados a di-
zer, a escrever literatura - geralmente homens, brancos, cisgêne-
ro, heterossexuais, pertencentes à classe média - que não querem 
se desfazer de seus privilégios sociais angariados, muitas vezes, 
à custa de desigualdades de gênero e raça; por outro lado, há 
vozes historicamente silenciadas reivindicando o direito à fala e 
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aos espaços sociais a elas estrategicamente negados. (GOMES; 
RAMALHO; CARDOSO, 2019, p. 77)

Em face disso, pode-se dizer que A cor da Ternura compreende mais que 
o desejo de “direito à fala” por parte de Geni Guimarães; compreende a luta pela 
ampliação desse direito a outros sujeitos silenciados pela força opressora da vio-
lência simbólica do racismo e do preconceito arraigados na sociedade brasileira. 
É nesse lugar que me parece situar a importância desbravadora de A cor da ternura 
no campo da produção literária para crianças e jovens a partir dos anos 1980. 
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6.  NELLY NOVAES COELHO (1922-2017): UMA 
PRODUTORA E MEDIADORA INTELECTUAL NO 
CAMPO DA LITERATURA INFANTIL

Laís Silva Cassimiro dos Santos

Introdução

No Brasil, os primeiros discursos sobre literatura infantil foram produzidos 
entre o final do século XIX e o início do século XX, em forma de prefácios, prólogos 
e apresentações de livros infantis brasileiros publicados à época. (OLIVEIRA, 2015).

Essas produções, conforme indica Oliveira (2015), apresentavam aspectos 
que demonstravam que leitura literária escolar “[...] podia contribuir na formação 
do leitor e, portanto, a que requisitos deveriam atender, ou não, esse tipo de 
publicação.” (OLIVEIRA, 2015, p. 38). Além disso, o autor aponta que:

[...] o movimento de formação de saberes sobre a literatura in-
fantil, acompanhando também o movimento do campo educa-
cional brasileiro, origina-se como um saber não sistematizado. 
A partir disso, na medida em que se amplia a produção e consu-
mo dos livros de literatura infantil, a produção sobre esses livros 
também ganhou mais consistência, de modo a buscar amparo 
nas bases “científicas” dos métodos de ensino, para, depois, nas 
bases “científicas” da psicologia do desenvolvimento, de base ex-
perimental. (OLIVEIRA, 2015, p. 85)

Em meio a esse contexto, explica Oliveira (2015) que o período compreen-
dido entre 1957 e 1970 foi marcado por ações e iniciativas que visavam  instituir a 
literatura infantil como disciplina escolar na formação de professores, resultando 
na construção de um saber escolar, posteriormente apropriado como saber teórico 
sobre o assunto. Esse aspecto impulsionou as publicações sobre literatura infan-
til, propiciando maior disseminação de conhecimento sobre esse gênero literário 
(OLIVEIRA, 2015).

A partir desses apontamentos de Oliveira (2015), é possível compreender 
que a literatura infantil brasileira se desenvolveu ambiguamente entre a pedago-
gia e as questões artísticas e estéticas, constituindo-se como campo de conhe-
cimento específico e interdisciplinar, marcado pela relação sempre formativa e 
educativa dos livros. 

Nesse contexto, situa-se a produção teórica sobre literatura infantil de 
Nelly Novaes Coelho - professora, ensaísta e crítica literária, que entre 1979 e 
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1980 iniciou a produção de seu primeiro livro específico sobre o tema, resultando 
na publicação, em 1981, Literatura infantil: história, teoria, análise (das origens 
orientais ao Brasil de hoje), pela editora Quíron.

Embora ao longo de mais de cinco décadas de atuação Nelly Novaes Co-
elho tenha se dedicado ao estudo das Literaturas Brasileira e Portuguesa, foi no 
campo da literatura infantil que ela alçou amplo reconhecimento, tanto por pes-
quisadores da área, quanto por professores e o público em geral interessado no 
tema, o que confere a ela o status de uma intelectual e mediadora cultural. 

Nesse sentido, com o objetivo de compreender as contribuições de Nelly 
Novaes Coelho (1922-2017) para o campo da literatura, enfoco, nesse texto, as-
pectos da vida e atuação dessa professora, em especial, sua produção no campo da 
literatura infantil. Para tanto, utilizo-me das contribuições da História Cultural, 
com enfoque na História dos Intelectuais, a fim de problematizar como a produ-
ção escrita associada à atuação profissional de Nelly Novaes Coelho logrou a ela 
o papel de “mediadora” e “produtora” cultural.

Nelly Novaes Coelho: professora, ensaísta e crítica literária

Nascida no Largo da Concórdia, no antigo bairro do Brás, em São Paulo, 
em 17 de maio de 1922, Nelly Novaes Coelho estudou no Grupo Escolar “Padre 
Anchieta” e no Externato São José durante sua infância e adolescência.

No período de sua adolescência, estudou piano no Conservatório Dramá-
tico e Musical de São Paulo, onde foi aluna de Mário de Andrade. Ela tinha como 
objetivo seguir a carreira de pianista, assim como uma de suas tias, Guiomar 
Novaes (1894-1979). Por isso, com a intenção de preparar-se para essa carreira, 
candidatou-se e conquistou uma bolsa para estudar piano na Itália; no entanto, 
devido ao agravamento da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), não foi possível dar 
continuidade ao seu projeto.

Ainda com relação ao período de sua juventude, Nelly Novaes Coelho 
estudou língua francesa na Aliança Francesa durante seis anos; em seguida, ma-
triculou-se na Sociedade Cultura Inglesa e iniciou seus estudos em língua inglesa. 
Também trabalhou no Banco Paulista do Comércio e na agência de publicidade 
de propriedade de seu pai, Gastão Novaes.

Em 1953, após esse período de trabalho, Nelly Novaes Coelho retornou aos 
estudos e cursou o Colegial no Colégio Bandeirantes, com duração de três anos.

Após concluir o curso Colegial, em 1956, ingressou no curso de Letras 
Neolatinas na Universidade de São Paulo (USP) e, logo após concluir a gradu-
ação, em 1959, foi convidada pelo professor Luiz Amador Sanchez, titular de 
Literatura Espanhola e Hispano-Americana, para ser sua assistente.
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Conjuntamente com sua atuação como professora assistente na USP, em 
1961, assumiu o cargo de professora na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Marília-SP (FAFI). Nessa instituição, “[...] ocupou a cadeira de Teoria Lite-
rária e Didática Especial da Língua Portuguesa, tendo coordenado o projeto que 
deu origem à criação do Departamento de Didática dessa Faculdade” (CASTRO, 
apud OLIVEIRA, 2020, p. 208).

No final do ano de 1961, o professor Luiz Amador Sanchez faleceu e, em 
decorrência, o professor Júlio Garcia Morejón assumiu o cargo no departamento.

Em razão dessa substituição, em 1962, Nelly Novaes Coelho procurou o 
professor de Literatura Portuguesa Antônio Soares Amora, por quem passou a 
ser orientada.

Com sua carreira como professora universitária já iniciada, em 1964, Nelly 
Novaes Coelho ingressou no Doutorado na FFLCH-USP, sob a orientação do 
professor Antônio Soares Amora. No mesmo ano, realizou estágio de três meses 
em Lisboa-Portugal, com bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian.

No ano de 1967, defendeu sua tese, intitulada Jardim das Tormentas: Gênese 
da Ficção de Aquilino Ribeiro, publicada com o mesmo título pela Edições Quíron, 
em 1973 (COELHO, 1973). Quatro anos após defender sua tese de doutorado, em 
1971, Nelly Novaes Coelho realizou seu Pós-Doutorado, na Universidade de Lisboa.

No ano de 1970, permaneceu como professora de Literatura Portuguesa 
junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Conquistou o título 
de livre-docência com a tese A Dimensão Mítica da ficção de Branquinho da 
Fonseca, em 1977.

Três anos após a defesa de sua tese de livre-docência, pioneiramente, em 
1980, Nelly Novaes Coelho criou a disciplina de “Literatura infantil” nos cur-
sos de Letras da FFLCH-USP, em nível de graduação (OLIVEIRA, 2014). Em 
1990, em nível de pós-graduação.

Em 1992, ao completar 70 anos de idade, foi aposentada compulsoriamen-
te, porém não deixou de atuar no campo da pesquisa e do ensino, especialmente 
na literatura infantil e juvenil, contribuindo através de palestras, orientações, par-
ticipação em associações e um número expressivo de publicações. 

Ao todo foram 15 orientações concluídas em nível de mestrado, sendo a 
primeira em 1992 e a última em 2003; e 20 orientações concluídas em nível de 
doutorado, sendo a primeira no ano de 1989 e a última em 2012.

Em razão de sua atuação e profícua produção escrita publicada no Brasil 
e no exterior, Nelly Novaes Coelho recebeu prêmios e homenagens, conforme 
apresento a seguir: Prêmio Bocage, conferido pelo Ministério de Educação de 
Lisboa (1965); Prêmio Literário Jabuti na categoria “Estudos Literários (En-
saios)”, concedido pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) (1974); Prêmio “Pro-
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fessor-Destaque”, homenagem prestada pelo Reitor Roberto Lobo e Silva, da 
Universidade de São Paulo (1991); Prêmio Clara Ramos, pela União Brasileira de 
Escritores (RJ); Prêmio Jaburu – Personalidade do ano, pelo Conselho Estadual 
de Cultura do Governo de Goiás (1997); título de Comendadora por mérito 
cultural, pela Universidade Minhota – Pólo Barcelos-Minho-Portugal (1998); 
homenagem prestada pela Universidade Federal de Minas Gerais (2001); home-
nagem em comemoração aos seus 80 anos, prestada pela PUC–PR (2002); Título 
de Honra, pela Associação de Ilustradores e Escritores de Literatura Infantil e 
Juvenil; homenagem na cerimônia de lançamento do Dicionário de Escritoras Bra-
sileiras, pela Academia Goiana de Letras; Troféu Vasco Prado (juntamente com 
Edgar Morin), na 10ª Jornada Literária de Passo Fundo-RS; Troféu Rio - Inte-
lectual do Ano, concedido pela União Brasileira de Escritores; Placa de Prata, 
pela Faculdade de Letras da Universidade de Mogi das Cruzes-SP; Placa de Pra-
ta, pela Oficina de Literatura e Artes Plásticas/Associação Paulista de Medicina 
(2003); e utilização de seu nome para criação de uma sala na Biblioteca Pública 
Municipal Christian Andersen (Temática em Contos de Fadas) (2007). A última 
homenagem a Nelly Novaes Coelho foi feita com a publicação do livro Escritores 
brasileiros do século XX: um testamento crítico, publicado no ano de 2013, pela 
editora Letra Selvagem.

Nelly Novaes Coelho faleceu em 29 de novembro de 2017, na cidade de 
São Paulo. Ao longo de sua vida, dedicou-se ao estudo, ensino e pesquisa da 
literatura infantil. Sua produção é considerada leitura indispensável para quem 
deseja desenvolver pesquisas sobre esse gênero literário.

A produção intelectual de Nelly Novaes Coelho sobre literatura infantil

Ao longo de mais de cinco décadas de sua atuação profissional como pro-
fessora universitária e pesquisadora, Nelly Novaes Coelho teve publicado um 
conjunto significativo de textos.

Mediante os procedimentos de localização, reunião, seleção e ordenação 
de referências bibliográficas, elaborei o documento Bibliografia de e sobre Nelly 
Novaes Coelho: um instrumento de pesquisa (SANTOS, 2021). Do conjunto de 
textos escritos pela autora, localizei duzentas e oitenta e três referências, que estão 
organizadas da seguinte maneira: livros: 16; capítulos de livros: 33; manuais de 
literatura infantil e juvenil: 2; verbetes: 3; dicionários: 2; trabalhos acadêmicos: 2; 
artigos completos publicados em periódicos: 78; textos completos publicados em 
artigos da internet: 12; textos completos publicados em anais de eventos: 7; textos 
completos publicados em jornais de notícias: 41;  apresentações e posfácios: 39; 
entrevistas concedidas: 17; resenhas bibliográficas publicadas no jornal O Estado 
de São Paulo: 22; e crítica de textos literários: 16. 



104

Dentre essas referências de textos, pude localizar, até o momento, três tí-
tulos de livros específicos sobre literatura infantil: A literatura infantil: história, 
teoria, análise (das origens orientais ao Brasil de hoje); Panorama histórico da lite-
ratura infantil/juvenil: das origens indo-europeias ao Brasil contemporâneo e O 
Conto de Fadas: símbolos, mitos e arquétipos. 

Com relação ao livro A literatura infantil: história, teoria, análise (das origens 
orientais ao Brasil de hoje), trata-se da primeira produção da autora sobre a temática 
literatura infantil, considerado um clássico. Nele, Nelly Novaes Coelho realiza uma 
espécie de compilação dos estudos que haviam sido produzidos até então sobre 
literatura infantil e seu ensino. Além de deixar registrado seu pensamento sobre o 
que constitui a história, a didática e a teoria e analítica desse gênero literário.

A literatura infantil: história, teoria, análise (das origens orientais ao Brasil 
de hoje) teve sete edições publicadas por três editoras diferentes: Edições Quíron, 
Ática e Moderna.

Pela Edições Quíron, foram publicadas as quatro primeiras edições. A pri-
meira, em 1981, em parceria com o Instituto Nacional do Livro (INL), do Mi-
nistério da Educação e Cultura (MEC). A 2ª edição foi publicada em 1982, em 
parceria com a Editora Global. A 3ª e a 4ª edições, publicadas, respectivamente, 
em 1984 e 1987,  foram pela Edições Quíron.

Aspecto importante a se destacar com relação à trajetória editorial de A 
literatura infantil: história, teoria, análise (das origens orientais ao Brasil de hoje) 
é que a partir da 3ª edição, da Edições Quíron, o livro foi desmembrado em dois 
volumes, de modo que a terceira parte deu origem ao livro Panorama histórico da 
literatura infantil/Juvenil: das origens indo-européias ao Brasil de hoje, publicado 
em 1985, como “3ª edição refundida e ampliada”. 

Após a primeira publicação pela Edições Quíron, em 1985, o livro Panorama 
histórico da literatura infantil/juvenil: das origens indo-européias ao Brasil de hoje, 
teve outras três edições:  4ª edição  “revista”, pela Ática (1991) e 5ª edição “revista 
e atualizada”, pela Amarilys Anhanguera (2010).

No contexto de publicação desses livros, Nelly Novaes Coelho teve 
publicado, em 1983, o Dicionário crítico de literatura infantil/juvenil brasileira 
(1882/1982), também pela Edições Quíron. Trata-se de um de seus trabalhos de 
maior fôlego, considerado obra de referência fundamental no campo da literatura 
infantil brasileira, que tem como objetivo organizar os dados pesquisados para 
servir como fonte de consulta para estudiosos e pesquisadores da temática da 
literatura infantil. 

Esse dicionário foi reeditado em 1984 e 1988 pela Edições Quíron e 
em 1995, pela Editora da Universidade de São Paulo – Edusp. Nessa Edição, 
revista e atualizada, explica a autora: “[...]foram incluídos todos os autores e 
livros publicados entre 1808 e 1909 e que chegaram a nosso conhecimento. 
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Atualização que chegou a 784 autores e 3.580 títulos (além da bibliografia teórica 
de apoio.)” (COELHO, 1995, p. 13). Devido a essa reformulação e atualização, 
o período indicado referente às obras e autores passou a ser “séculos XIX e XX”. 
Nele, a autora pontua ainda que os autores que constam no dicionário são “[...] 
“precursores” tanto educadores quanto escritores, pois os “livros escolares” nesse 
período tiveram tanta influência na mentalidade brasileira tradicional quanto os 
“livros literários” propriamente ditos.” (COELHO, 1995, p. 23).

Após 11 anos da publicação da 4ª edição, em 2006, foi lançada a 5ª. edição 
do dicionário, essa pela Companhia Editora Nacional, também com algumas 
revisões e atualizações. Em função disso, o subtítulo “séculos XIX e XX” foi 
suprimido, passando o material a se intitular “Dicionário crítico da literatura 
infantil e juvenil brasileira”.

Seguidamente à publicação desses livros, Nelly Novaes Coelho lançou 
o livro O Conto de Fadas: símbolos, mitos e arquétipos, que foi publicado em 
1987, pela editora Princípios. Esse livro teve outras três edições, por editoras 
diferentes: 2ª edição pela Ática (1991), 3ª edição pela Difusão Cultural do Livro 
(2003) e 4ª edição (2012) pela Paulinas.

Além desses três livros, destaco outra produção de Nelly Novaes Coelho 
que, embora não específica, trata de alguns aspectos da literatura infantil: o 
manual O ensino da literatura: sugestões metodológicas para o curso secundário 
e normal, publicado pela FTD, em 1966. 

Sobre o manual O ensino de literatura: sugestões metodológicas para o 
curso secundário e normal, trata-se da primeira publicação de Nelly Novaes 
Coelho que não trata de crítica literária ou estudo de literatura comparada. 
Importante destacar também que, das 546 páginas que compõem o manual, 
que está dividido em três partes, apenas 12 páginas são destinadas a discutir a 
literatura infantil. Essas 12 páginas encontram-se na segunda parte do manual, 
no capítulo intitulado “A literatura infantil no curso normal”. 

Esse manual teve uma segunda edição “revista e atualizada”, cujo título 
é: O ensino da literatura: comunicação e expressão, publicada pela editora José 
Olympio (Rio de Janeiro), em parceria com o Instituto Nacional do Livro (INL) 
e com Ministério da Educação e Cultura (MEC) – Brasília, em 1973. Nessa 2ª 
edição, o trecho dedicado a discutir o ensino da literatura infantil compreende 
toda a terceira parte do livro, com 69 páginas.

Diante do exposto, a fim de compreender as contribuições de Nelly Novaes 
Coelho para o campo da literatura infantil, faz-se necessário compreender 
qual a concepção da autora sobre esse gênero literário. Para isso, apresento no 
tópico a seguir aspectos da problematização que ela faz em seu primeiro livro 
específico sobre o tema: A literatura infantil: história, teoria, análise (das origens 
orientais ao Brasil de hoje).  
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A literatura infantil segundo Nelly Novaes Coelho

Conforme já mencionado, em 1966, Nelly Novaes Coelho apresentou suas 
primeiras proposições sobre literatura infantil, no manual O ensino de Literatura: 
sugestões metodológicas para o curso secundário e normal. No entanto, foi no 
livro A literatura infantil: história, teoria, análise (das origens orientais ao Brasil 
de hoje), publicado na década de 1980, que ela expandiu e aprofundou de modo 
sistematizado alguns conceitos relacionados a esse gênero literário.  

Destaco ainda que, embora esse livro tenha tido outras edições, conforme 
já apresentado anteriormente, na análise das edições, pude verificar que não hou-
ve mudanças significativas quanto ao que constitui a matriz invariante do pen-
samento de Nelly Novaes Coelho; o que houve foram acréscimos, assim, sempre 
que eu realizar uma citação literal irei mencionar a 1ª edição. 

Dessa forma, apresento aqui a definição dos seguintes conceitos: literatura 
infantil; sua história e natureza; as funções da literatura infantil, texto literário, 
educação e formação do leitor, conforme a autora define e explicita em A literatu-
ra infantil: história, teoria, análise (das origens orientais ao Brasil de hoje). 

Para a autora, o entendimento do que constitui a literatura infantil está 
fundado em dois princípios básicos. O primeiro é o de que a literatura consis-
te em fenômeno que atua na formação integral do ser humano, pois, enquanto 
manifestação artística, “[...] atua de maneira mais profunda e duradoura no sen-
tido de dar forma e divulgar os valores culturais que dinamizam uma sociedade 
ou uma civilização.” (COELHO, 1981, p. 3). Dessa maneira, para além de sua 
tarefa “de alegrar, divertir ou emocionar o espírito de seus pequenos leitores ou 
ouvintes”, a literatura também teria como função direcionar os seus leitores à 
participação social. 

O segundo princípio consiste no entendimento da literatura como “fe-
nômeno de linguagem”, pois é através da “[...] palavra escrita, que atribuímos 
a maior responsabilidade na formação da consciência-de-mundo das crianças e 
jovens, “[...] e que nenhuma outra forma de ler o mundo dos homens é tão eficaz e 
rica quanto a que ela permite.” (COELHO, 1981, p. 3-4, grifos da autora).

Além desses dois princípios, que são fundantes na compreensão da litera-
tura infantil, Nelly Novaes Coelho defende que esse gênero literário é “[...] uma 
“abertura” para a formação de uma nova mentalidade.” (COELHO, 1981, p. 5). 
Ela aponta esse gênero literário como “[...] verdadeiro ponto de convergência das 
realizações, valores, desvalores, ideais, idéias ou aspirações que definem a Cultura 
ou a Civilização de cada época”. (COELHO, 1981, p. 5).

Com isso, a autora defende que, em essência, a natureza da literatura in-
fantil “[...] é a mesma da que se destina aos adultos. As diferenças que a singula-



107

rizam são determinadas pela natureza do seu leitor/receptor: a criança” (COELHO, 
2000, p. 29 – grifos da autora).

A autora enfatiza que, para que os valores incorporados nas histórias cum-
pram sua “função” – de transmitir os valores vigentes da sociedade, faz-se ne-
cessário que o professor considere e compreenda as etapas do desenvolvimento 
infantil, para adequar a matéria literária às faixas etárias correspondentes, classifi-
cação estabelecida pela Psicologia Experimental. Para essa classificação, a autora 
utiliza-se de dois livros: Psicologia Educacional (1976), de Marlene Rodrigues, e A 
Literatura infantil (1978), de Jesualdo Sosa.

Nesse sentido, partir da edição de 1991, a autora elucida o papel da escola 
no processo de formação do leitor literário: Nelly Novaes Coelho compreende 
que a escola é o lugar privilegiado em que os valores vigentes da sociedade serão 
“definidos, equacionados e transmitidos a todos”, através da figura do professor.

Para tanto, a autora aponta que o texto literário para formar a criança e/ou 
jovem precisaria conter:

[...] [t]udo aquilo que uma sociedade incorpora como código de 
valores ou desvalores a pautar o comportamento de seus cida-
dãos, e em relação ao qual cada indivíduo deve se situar para 
conseguir ou não a sua própria realização, está expresso (ou deve 
estar) na literatura que os adultos destinam aos mais jovens – 
para que estes conheçam tal “código” desde cedo e o incorporem 
(uma vez que ele é a base, é o fundamento que sustenta toda a 
construção social). (COELHO, 1981, p.5).

Nessa perspectiva, a autora busca uma visão conciliatória entre os aspectos 
lúdicos e formativos do texto literário, ressaltando a importância de os livros ocu-
parem na escola espaço que não seja o meramente “recreativo”. Principalmente 
porque, segundo Coelho (2000), “[...] se a literatura resultar de um ato criador, 
forçosamente essa dicotomia não se coloca, pois, as duas intenções estarão ali 
fundidas.” (COELHO, 2000, p. 32, grifos da autora).

A partir desse entendimento, na edição de 2000, a autora acrescenta à 
definição de literatura infantil o conceito de linguagem estabelecido por Marc 
Soriano, dando ênfase para a “mensagem”, o que caracteriza uma visão vinculada à 
Teoria da Comunicação: a mensagem pressupõe um sentido pronto ao sujeito que 
recebe, sendo ele responsável por “decodificar” tal mensagem. Segundo a autora, 
[...] [n]essa situação, o ato de ler (ou de ouvir), pelo qual se completa o fenômeno 
literário, se transforma em um ato de aprendizagem. É isso que responde por uma 
das peculiaridades da literatura infantil (COELHO, 2000, p. 31).
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Nelly Novaes Coelho como mediadora e produtora cultural no campo 
da literatura infantil

A partir da análise de aspectos da vida, formação, atuação e produção escri-
ta de Nelly Novaes Coelho, é possível afirmar que, embora ela tenha se dedicado, 
do ponto de vista de suas publicações, aos estudos comparados das literaturas bra-
sileira e portuguesa, foi sua produção teórica sobre literatura infantil que ganhou 
maior projeção, tendo sido reeditados diversas vezes, ampliando a circulação de 
seu pensamento. 

Nesse sentido, entendo que Nelly Novaes Coelho atuou como “produtora 
e mediadora cultural” nesse campo de estudos e investigação, no sentido proposto 
por Gomes e Hansen (2016). 

Essas autoras, no texto de apresentação do livro Intelectuais Mediadores: 
práticas culturais e ação política, enfocam as práticas de mediação cultural, de-
senvolvidas por sujeitos históricos identificados como intelectuais, de modo a 
compreendê-los como “intelectuais mediadores” ou “mediadores culturais”. 

Explicam Gomes e Hansen (2016) que a “mediação cultural” consiste em:

[...]práticas de mediação cultural podem ser exercidas por um 
conjunto diversificado de atores, cuja presença e importância 
nas várias sociedades e culturas têm grande relevância, porém 
nem sempre reconhecimento. No que diz respeito às relações 
com o passado, esse é o caso, por exemplo, dos chamados “guar-
diões da memória” familiar, encarnados em pessoas idosas ou 
em um membro da família que estabelece como seu objetivo 
“produzir”, de maneira mais ou menos informal, um arquivo de 
documentos ou de relatos sobre a história dessa família. (p. 9)

Para Gomes e Hansen (2016), as “mediações cultuais” se encontram em:

[...] leitores, contadores de histórias, guias de instituições, pais 
e outros agentes educadores encarregados da socialização de 
crianças e jovens em diversas situações. Tais mediadores, de 
enorme relevância na construção de identidades culturais dos 
indivíduos e comunidades, geralmente não são identificados 
e não se identificam pela categoria intelectual. (GOMES; 
HANSEN, 2016, p. 9)

Dessa forma, um intelectual que atua como um tipo de mediador 
compreende:

[...] uma categoria socioprofissional marcada, quer pela voca-
ção científica, no dizer weberiano, ou pela especialização que 
lhes confere “capital cultural” e “poder simbólico”, nos termos 
de Bourdieu, quer pelo gosto da polêmica, inclusive a política. 
Na acepção mais ampla que aqui consideramos, são homens da 
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produção de conhecimentos e comunicação de ideias, direta ou 
indiretamente vinculados à intervenção político social. Sendo 
assim, tais sujeitos devem ser tratados como atores estratégicos 
nas áreas da cultura e da política que se entrelaçam, não sem 
tensões, mas com distinções, ainda que historicamente ocupem 
posição de reconhecimento variável na vida social. (GOMES; 
HANSEN, 2016, p. 10)

Muitos dos intelectuais que atuam como mediadores culturais também são 
produtores de cultura. Nessa lógica, Gomes e Hansen (2016) esclarecem que o 
processo de “produção cultural” se refere:

[...] ao processo de “criação ou produção” de bens culturais, que 
remete à figura do intelectual classificado como “produtor ori-
ginal ou criador”, geralmente tratado por autor, artista inventor, 
cientista, etc. [...] um sujeito concebido como responsável pela 
cultura erudita, alta cultura, ou também identificado de forma 
coletiva como integrante de grupos inovadores, que produzem 
alterações percebidas como bruscas e profundas no ambiente 
artístico ou científico, muitas vezes obtendo reconhecimento a 
posteriori. (GOMES; HANSEN, 2016, p. 13)

Com relação ao intelectual que atua como “mediador cultural”, as autoras 
explicam que, embora de modo geral sua atuação possa ser entendida como de 
um “mero transmissor”, esse, na verdade, se configura como alguém que “produz 
cultura”, ou seja:

[...] ele mesmo [produz] novos significados, ao se apropriar de 
textos, ideias, saberes e conhecimentos, que são reconhecidos 
como preexistentes. Com esses outros sentidos inscritos em sua 
produção, aquilo que o intelectual “mediou” torna-se efetiva-
mente “outro produto” um bem cultural singular. (HANSEN; 
GOMES, 2016, p. 18)

Em vista dos conceitos apresentados, compreendo que Nelly Novaes Coe-
lho se constituiu como produtora e mediadora cultural especificamente no campo 
da literatura infantil, uma vez que sua produção escrita sobre o tema, sua atuação 
em associações, bem como suas atividades como professora universitária desen-
volvidas no Brasil e no exterior colocaram-na em um lugar importante e decisivo 
na constituição do campo da literatura infantil, sendo seus trabalhos ainda recor-
rentemente utilizados por quem se interessa pelo assunto. 

Outro aspecto que possibilita compreender a atuação de Nelly Novaes Co-
elho como produtora e mediadora cultural é sua participação e colaboração ativa 
no âmbito do Celiju – Centro de Estudos de Literatura Infantil e Juvenil.

 De acordo com Oliveira (2015), o Celiju teve como idealizadoras a escri-
tora Odete de Barros Mott e a bibliotecária Idaty Brandão Onaga; sua criação 
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teria ocorrido no dia 17 de janeiro de 1973, em São Paulo, em uma reunião reali-
zada no auditório da Biblioteca “Mário de Andrade” “[...] por um grupo de pro-
fessores, escritores, bibliotecários e editores interessados na leitura para crianças” 
(OLIVEIRA, 2015, p. 288).

Conforme descrito em documento do Celiju, os objetivos do grupo eram:

I – a efetivação, no ensino, da Cadeira de Literatura Infantil e 
Juvenil;
II – a capacitação específica dos interessados no tema;
III – o apuramento da técnica e qualidade literária do livro in-
fantil e do juvenil;
IV – o empreendimento de palestras, conferências e debates so-
bre o assunto;
V – o estabelecimento de intercâmbio com entidades congêne-
res; nacionais e estrangeiras;
VI – a propugnação por adequada orientação da leitura, por 
crianças e jovens;
VII – a promoção da divulgação de autores e de livros infantis e 
juvenis, por todos os meios de comunicação;
VIII – a instituição de cursos para incentivo e descoberta de 
novos autores;
IX – a manutenção de contacto permanente com editores, li-
vreiros e distribuidores de livros infantis e juvenis, para expansão 
destes e seu aprimoramento gráfico. (CELIJU, S. D., p. 1 apud 
OLIVEIRA, 2015, p. 289)

Para a efetivação desses objetivos e visando à promoção da literatura in-
fantil, o Celiju organizava atividades, das quais Nelly Novaes Coelho participava 
ativamente. Segundo Oliveira (2015), as atividades consistiam em:

[...] reuniões mensais entre associados; cursos sobre literatura 
infantil; palestras em escolas e bibliotecas especializadas; semi-
nários e exposições de livros em bienais, feiras e eventos; criação 
de bibliotecas e salas de leitura em regiões da periferia de São 
Paulo e em cidades do interior do estado; e publicação, anual-
mente, de um catálogo para orientação bibliográfica de profes-
sores e pais. (p. 289)

No conjunto dessas atividades, as relações estabelecidas entre os membros 
que compunham esse centro de estudos foram fundamentais para a literatura in-
fantil. Em vista desses aspectos, a participação de Nelly Novaes Coelho no Celiju 
pode ser entendida como um espaço de construção de “redes de sociabilidade” 
(SIRINELLI, 2003); portanto, um lugar precioso para análise de ideias.

Conforme explica Sirinelli (2003): “O meio intelectual constitui, ao menos 
para o seu núcleo central, um “pequeno mundo estreito”, onde os laços se atam, 
[...] [a] linguagem comum homologou o termo “redes” para definir tais estruturas. 
Elas são mais difíceis de perceber do que parece.” (SIRINELLI, 2003, p. 248).
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Na condição de “mediadora e criadora cultural” no campo da literatura 
infantil, Nelly Novaes Coelho ajudou a disseminar um tipo de cultura relacionada 
ao ensino desse gênero literário, bem como a definir os fundamentos, a matéria, as 
características e uma história dos livros literários destinados às crianças.

Quando a autora enveredou seus estudos para literatura infantil, ela já pos-
suía uma carreira sólida na teoria e crítica literárias. Nesse sentido, a atuação de 
Nelly Novaes Coelho como professora universitária também foi decisiva para a 
expansão do interesse e dos estudos sobre literatura infantil numa outra esfera 
de conhecimento, a acadêmica, uma vez que até então os estudos sobre literatura 
infantil, conforme aponta Oliveira (2015, 2020), estavam restritos aos interesses 
do Ensino Normal. 

Algumas considerações finais

Por meio da análise de alguns dos aspectos referentes à vida, à formação 
e à atuação profissional de Nelly Novaes Coelho apresentados aqui, é possível 
afirmar que a autora não somente insere-se no campo da literatura infantil, como 
também atuou nele como uma intelectual que desenvolveu importante papel de 
mediadora e criadora cultural.

Conforme ela mesma explica:

[...] [a] antiga preocupação com a Didática da Literatura, nos 
diversos níveis de estudo, e também com as Literaturas Portu-
guesa e Brasileira Contemporâneas, foi de certo momento em 
diante alargada por um novo interesse: a literatura escrita es-
pecialmente para crianças e jovens. (COELHO, 1981, p. XV).

Nesse contexto, é possível compreender que a “produção” e “mediação” 
cultural de Nelly Novaes Coelho teve como base a relação entre Literatura e 
Pedagogia (ou Didática), vinculando-se seu pensamento à “tradição inventada” 
nesse campo de conhecimento pelo saber de natureza escolar (OLIVEIRA, 
2015). O que se nota pela sua produção é que, embora Nelly Novaes Coelho 
afirme entender a literatura como expressão de arte, portanto, como função 
lúdica, ela não a desconecta dos fins educativos e formativos no âmbito escolar, 
por exemplo, utilizando-se da categorização dos livros por faixa etária, conforme 
princípios da psicologia experimental, de modo a garantir que os livros propiciem 
a formação necessária em cada etapa do desenvolvimento infantil pela perspectiva 
da escolarização. 

Porém, o pensamento de Nelly Novaes Coelho não é apenas “repetição” 
dessa “tradição”, também se verifica em sua produção incorporações teóricas de-
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correntes dos avanços que marcaram as décadas de 1970 e 1980, especialmente 
do ponto de vista da crítica e teoria literárias. 

Dessa maneira, como afirma Oliveira (2020), a produção de Nelly Novaes 
Coelho representa importante trabalho de reunião do conhecimento sobre lite-
ratura infantil produzido até a década de 1980, com o propósito maior de dar a 
conhecer, entre pesquisadores, professores e pais, os fundamentos, a matéria e a 
história sobre esse gênero literário. Com isso, sua produção, situada numa espécie 
de fronteira entre a tradição e a renovação dos estudos sobre literatura infantil 
(OLIVEIRA, 2020), teve papel decisivo como instrumento de aculturação, o que 
permite situá-la como uma intelectual produtora e mediadora dentro desse cam-
po de estudos e pesquisa. 
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7.  A FORMAÇÃO DE LEITORES NA ESCOLA DE 1º 
GRAU: A TÉCNICA DE LEITURA DIRIGIDA POR 
FICHAS INSTITUÍDA PELO PROGRAMA ESCOLA - 
BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (1972 
- 1983)

Vanessa do Nascimento Vicentini

Introdução

O Programa Escola - Biblioteca, hoje nomeado Programa Sala e Espaço de 
Leitura da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, há 50 anos permanece, de 
forma ininterrupta, em constante expansão na Rede Municipal de Ensino de 
São Paulo. Durante esse tempo, o programa passou por transformações em sua 
estrutura, objetivos, finalidades e funcionamento, apresentando alterações na con-
cepção de leitura expressa nas políticas que o regulamenta e o insere no contexto 
das escolas municipais de São Paulo. 

A leitura, por meio desse programa, sempre ocupou papel central no ensino 
proposto pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Se, por um lado, confor-
me afirma Lajolo (2001, p.7), “[...] a leitura não esgota seu poder de sedução nos 
estreitos círculos da escola [...]”, o espaço escolar representa o lugar privilegiado 
onde ela acontece. Assim, observar o trajeto (ou parte dele) de um dos programas 
de leitura mais longevos do Brasil – o Programa Escola - Biblioteca - entendendo 
as diferentes propostas para ensino de leitura literária assumidos em momentos 
e contextos distintos, permite uma maior compreensão acerca das alterações, não 
apenas organizativas, mas de finalidade e concepção de leitura e formação de lei-
tores ao longo do tempo no âmbito da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 

O Programa Escola-Biblioteca teve início em 1972 no município de São 
Paulo em caráter experimental, o projeto-piloto se deu por meio de parcerias 
entre escolas municipais e bibliotecas públicas com o objetivo de enfrentar o des-
caso dos jovens pelos livros e pela leitura como recreação e meio de informação, 
desenvolver o gosto e hábitos de leitura, integrar as atividades de biblioteca à vida 
escolar e aperfeiçoar as metodologias de ensino. 

Essa experiência piloto vigorou no período de 10 de agosto a 8 de dezem-
bro de 1972, quando os alunos participantes foram submetidos a uma avaliação 
escrita comparativa com alunos não participantes. O resultado foi considera-
do exitoso pela Secretaria Municipal de Educação e de Cultura de São Paulo 
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(SMEC), pois os alunos participantes do Programa Escola - Biblioteca obtiveram 
desempenho superior em relação aos alunos não-participantes. Essa avaliação po-
sitiva justificou a continuidade e expansão do projeto que passou a contar com 
novas escolas e bibliotecas participantes. No entanto, em função das dificuldades 
e os custos de locomoção dos alunos até as bibliotecas, observou-se a necessidade 
de criação de espaços de leitura dentro das próprias escolas, o que mudou as ca-
racterísticas Programa Escola – Biblioteca.

Com isso, em 1974 foi disponibilizada verba para aquisição de acervo mí-
nimo e mobiliário para iniciar a montagem de salas de leitura em escolas da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo e, em 1975, passaram a ser nomeados os pro-
fessores responsáveis pelo desenvolvimento das atividades nesses espaços. 

Do projeto piloto, entre uma escola e uma biblioteca, em 1979 o programa 
alcançou 108 escolas municipais, de um total de 278 pertencentes a essa rede, 
sendo ele conduzido não mais por bibliotecários, mas por professores readaptados 
ou afastados de suas funções de origem por motivos diversos.

No âmbito do Programa Escola – Biblioteca, dentre as ações voltadas para 
a formação de leitores, a principal foi a técnica de leitura dirigida por fichas, 
que pressupunha ação controlada das práticas leitoras. Dado o papel central des-
sa técnica na constituição, organização e desenvolvimento do programa, passo a 
apresentá-la, com o objetivo de compreender e problematizar de que modo essa 
técnica se associa a determinadas concepções de Educação e de formação de lei-
tores a partir da década de 1970. 

A técnica de leitura dirigida por fichas na rede municipal de ensino  
de São Paulo

Conforme documentação produzida no âmbito do Programa Escola – Bi-
blioteca, a técnica de leitura dirigida por fichas tinha por finalidade o desenvolvi-
mento de habilidades de leitura pelos alunos. Essa técnica era aplicada em uma 
programação semanal, por meio de fichas de leitura dirigida, para alunos da 2ª a 
8ª série do 1º grau23 e possuía acervo específico para sua utilização. 

Pode-se dizer que a técnica de leitura dirigida por fichas era um princípio 
didático-pedagógico e procedimental para condução da leitura pela perspectiva 

23  Embora o documento Histórico do Programa Escola – Biblioteca (SÃO PAULO, 1979) apresente a 
informação de que a técnica de leitura dirigida por fichas era aplicada para classes de 2ª a 8ª série, o 
documento Quadro de graduação das atividades para a elaboração de fichas de direção de leitura de 2ª a 6ª 
série do 1º Grau (SÃO PAULO, 1975a), que apresenta roteiro a ser seguido pela equipe do Programa 
Escola – Biblioteca para a elaboração das fichas de leitura dirigida, conforme aponta o nome do docu-
mento, a orientação destinava-se, apenas, à  elaboração das fichas de leitura dirigida para classes de 2ª 
a 6ª série.
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da direção dessa leitura. Para isso, fazia-se uso das chamadas “fichas de leitura”, 
que eram padronizadas e sua utilização tinha por objetivo direcionar ou avaliar a 
leitura das obras literárias. Nesse contexto, as fichas de leitura constituíam o ar-
tefato material necessário para a concretização da técnica de leitura dirigida, uma 
vez que se tratava de material impresso, com exercícios que tinham por objetivo 
direcionar e avaliar a leitura de determinados livros. 

Para dirigir a leitura obrigatória de um mesmo livro por meio das fichas, 
eram realizadas as chamadas “sessões de leitura dirigida por fichas”, que repre-
sentavam a programação semanal na qual a técnica de leitura dirigida por fichas 
era aplicada. Dessa forma, as sessões dizem respeito ao tempo/período dedicado 
à formação de leitores por meio da técnica de leitura dirigida por fichas. 

Aspecto importante a ser destacado com relação à técnica de leitura dirigi-
da por fichas é a atribuição dada a quem iria conduzir a sessão de leitura dirigida. 
A partir de 1974, a atividade passou a ser conduzida pelo Professor Encarregado 
de Sala de Leitura – PESL, que poderia assumir até 20 turmas. A figura do 
professor, até 1974, parece ser considerada menos importante para o sucesso da 
técnica, uma vez que a aplicação, por vezes, era realizada por bibliotecários, o que 
evidencia a pouca atenção dada à condução pedagógica.  Observa-se que, inicial-
mente, o pressuposto era de que a ficha, por si só, como artefato material pensado 
como dispositivo didático, era suficiente para se garantir o propósito da técnica 
de leitura dirigida. Por isso a não exigência de que a aplicação fosse realizada por 
um professor. Posteriormente, com a expansão do programa, foram organizadas 
formações destinadas ao treinamento de Professores Encarregados de Sala de 
Leitura - PESL e estes passaram a ser os únicos responsáveis pela aplicação da 
técnica de leitura dirigida por fichas.

Em relação à aplicação da técnica, ela iniciava-se com a distribuição das fi-
chas de leitura dirigida aos alunos. Estas fichas apresentavam direcionamento de 
leitura: elementos paratextuais para procedimentos de pré-leitura, elementos que 
direcionavam à compreensão de cada trecho a ser lido e, após a leitura do livro, a 
ficha apresentava elementos direcionando à interpretação esperada do texto. Os 
alunos deveriam responder individualmente cada exercício proposto pela ficha 
em um caderno – chamado caderno de fichas – e, oralmente, para a correção que 
se dava de forma coletiva. A leitura de um livro poderia se estender por diversas 
aulas, até que todas as fichas de um livro fossem totalmente concluídas.

Essa configuração da técnica tinha como pressuposto “[...] acelerar o ritmo 
de trabalho do leitor independente [...]”, seja para realizar leitura informativa, 
seja para estudo ou leitura por prazer voltada à leitura literária (SÃO PAULO, 
1975b, p.317). 
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Ainda sobre a aplicação da ficha, havia três etapas a serem cumpridas: 
a primeira etapa era chamada “Superdireção”, a segunda etapa era chamada de 
“Direção parcial” e a terceira etapa era denominada “Independência”. 

A etapa de “Superdireção” consistia na direção total das atividades de lei-
tura realizada pelos alunos. Após a distribuição das fichas de leitura dirigida e dos 
livros correspondentes às fichas, os alunos deveriam realizar a leitura silenciosa 
do livro a partir das instruções da atividade na ordem que aparecem. Em seguida, 
o professor deveria verificar oralmente se, de fato, houve a compreensão dessa 
ordem pelos alunos. Em seguida, o professor deveria fazer com que os alunos 
percebessem o que era solicitado em cada exercício, pedindo a um aluno que ex-
plicasse oralmente o que entendeu.

Após cumprimento dessa sequência de atividades, o professor deveria dis-
ponibilizar tempo para que os alunos pensassem sobre suas respostas que, em se-
guida, deveriam ser apresentadas oralmente. A classe deveria discutir as respostas 
dadas pelos alunos e chegar a um consenso para apontar quais eram as respostas 
corretas, de acordo com o texto lido. A atividade realizada na sequência deveria 
ser a execução dos exercícios no caderno, sob supervisão do professor.

Por fim, o último passo para conclusão da etapa da “Superdireção” diz res-
peito à correção, feita com a seguinte orientação: caso o professor constatasse 
erros, deveria fazer a correção individual. A correção coletiva deveria ser aplicada 
quando fossem muitos os alunos que errassem. Nos cadernos, os alunos deveriam 
consultar o texto e substituir a resposta errada pela correta.

A segunda etapa, nomeada de “Direção parcial”, seguia a mesma sequência 
da etapa de “Superdireção”, porém, esperava-se que os alunos identificassem seus 
próprios erros com menos intervenções dos colegas e professores. Dessa forma, 
nessa etapa, os alunos deveriam solicitar orientação quando tivessem dúvidas, 
garantindo menor interferência do professor.

Na terceira etapa, chamada “Independência”, os alunos deveriam ler silen-
ciosamente todas as instruções da atividade; a etapa previa menor interferência 
do professor, que deveria observar a execução de cada etapa pelos alunos e realizar 
a correção individualmente.

Esse procedimento controlado de ensino da leitura e as perguntas presen-
tes nas fichas tinham como finalidade levar os alunos a desenvolverem habilida-
des de: I - Identificação da ideia principal, II - Identificação da ideia principal 
de um trecho; II – Habilidade de identificação de pormenores; III – Habilidade 
de identificação de sequência de fatos; IV- Habilidade de avaliar o material lido. 
Além dessas habilidades, as fichas incluíam exercícios para desenvolvimento do 
vocabulário e atividades de identificação de características do livro: nome, autor, 
tradutor, ilustrador, editora, número de páginas, número de capítulos e índice.
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O conceito de habilidade presente no programa estava relacionado ao “sa-
ber fazer” algo. Esse entendimento tinha relação direta com as proposições de 
Magdala Lisboa Bacha, contidas no livro O Ensino de Leitura da 2ª a 6ª Série 
Primária (1966), um dos principais referenciais para o programa. 

Sobre a formulação das fichas, essas não eram produzidas pelos professo-
res. Essa responsabilidade competia aos profissionais que atuavam no “Setor de 
Atividades Escola – Biblioteca”, que também eram responsáveis pela orientação 
dos Professores Encarregados de Sala de Leitura quando à aplicação da técnica. 
Dessa forma verifica-se não apenas o caráter controlado das práticas de leitura 
mediante técnica que regrava o que ler e como ler, mas também o aspecto centra-
lizador do programa, que visava homogeneização dessas práticas em toda a rede 
de ensino municipal.

Dessa maneira, para melhor compreender como a técnica de leitura diri-
gida por fichas se processava e de quais modos ela possibilitava acesso ao texto 
literário por parte dos leitores, apresento os elementos constitutivos das fichas, 
que materializam os pressupostos pedagógicos voltados ao desenvolvimento das 
habilidades leitoras conforme perspectiva do Programa Escola – Biblioteca. 

As fichas de leitura: organização e configuração das atividades de 
direcionamento do leitor

No desenvolvimento da pesquisa, pude localizar 13 fichas de leitura dirigi-
da, as quais se referem a 5 livros. Cada livro selecionado para aplicação da técnica 
de leitura dirigida por fichas apresentava mais de uma ficha de leitura dirigida, 
elaborada e produzida pela equipe coordenadora do Programa Escola - Biblioteca. 
No entanto, não localizei em nenhum documento a informação do número de 
fichas produzidas para cada livro. 

O documento Programação para as sessões de literatura infanto-juvenil (SÃO 
PAULO, 1975) aponta as séries a que se destinavam cada livro selecionado, con-
forme sinalizado no quadro abaixo. 

Quadro 1 – Relação das fichas de leitura dirigida localizadas 

TÍTULO DO LIVRO FICHAS SÉRIE DESTINADA

Bitu, o carneirinho sujo Ficha de Leitura no. 1 2ª série

Bitu, o carneirinho sujo Ficha de Leitura no. 2 2ª série

Bitu, o carneirinho sujo Ficha de Leitura no. 3 2ª série

Soprinho Ficha de Leitura no. 1 3ª série

Soprinho Ficha de Leitura no. 3 3ª série
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TÍTULO DO LIVRO FICHAS SÉRIE DESTINADA

Caçadas de Pedrinho Ficha de Leitura no. 5 4ª série

Caçadas de Pedrinho Ficha de Leitura no. 10 4ª série

Caçadas de Pedrinho Ficha de Leitura no. 14 4ª série

Caçadas de Pedrinho Ficha de Leitura no. 15 4ª série

A Ilha Perdida Ficha de Leitura no. 19 5ª série

A Ilha Perdida Ficha de Leitura no. 20 5ª série

Robinson Crusoe Ficha de Leitura no. 3 6ª série

Robinson Crusoe Ficha de Leitura no. 5 6ª série

Fonte: SÃO PAULO, 1975

Cada uma dessas fichas de leitura dirigida apresentava, no máximo, 4 exer-
cícios, cada um voltado ao desenvolvimento de uma habilidade de leitura.

 Como exemplo, tomo as fichas referentes ao livro Bitu, o Carneirinho Sujo, 
destinado à 2ª e 3ª séries do ensino de 1º grau. A Ficha de Leitura nª. 1 desse 
livro se inicia com a direção de leitura por meio de exercícios voltados à contex-
tualização da obra, explorando elementos paratextuais e solicitando que o aluno 
identifique a personagem do texto na capa: “Você já viu um carneirinho de verda-
de? O carneirinho, quando está limpo, é uma gracinha! Olhe a capa do livro”. Em 
seguida, direciona ao preenchimento de dados de referência bibliográfica do títu-
lo, nome do autor, nome do livro, série da qual o livro faz parte e nome da editora. 

Para contribuir com o desenvolvimento da habilidade de ampliação de 
vocabulário, a ficha apresenta um glossário com palavras presentes no livro, exer-
cício que tem centralidade da língua como código, pois exercícios como os de 
substituição de vocábulos estimulam o aluno a tornar-se consciente de que há um 
paradigma na escolha de uma palavra: onde aparece uma, poderia aparecer outra, 
assemelhando-se às análises estruturais que utilizam a comutação, troca de algum 
elemento da língua que pode causar modificações no significado das palavras.

A primeira página da ficha é finalizada com retomada da leitura do início 
do livro e direcionamento para a continuidade das páginas seguintes. “Por que 
Bitu era um carneirinho sujo? Comece a ler na página 2, Termine a leitura, no 
final da página 7, com as palavras: “E o carneirinho muito assustado...”

As fichas dirigiam cada parte da leitura a ser realizada, apontando páginas 
e parágrafos a serem lidos. Sob direção das fichas, a leitura acontecia de forma 
fragmentada e era marcada por constantes retomadas para compreensão de tre-
chos do texto lido. Para compreensão de determinados trechos, era solicitado ao 
aluno que retomasse a leitura das páginas sugeridas.

Na segunda página dessa ficha de leitura, que visa ao desenvolvimento da 
habilidade de identificação de ideia central de um trecho, é apresentado exercício 
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com três opções de títulos, de modo que os alunos identifiquem e copiem aquela 
que mais corresponde ao trecho lido.  Nos exercícios finais da ficha, busca-se de-
senvolver a habilidade de identificar a sequência de fatos, o que direciona o aluno 
a pensar a estrutura do texto narrativo, solicitando, a partir de opções dadas, que 
seja copiada a oração que conta o último acontecimento da sequência. 

A ficha é finalizada com uma afirmação, que direciona a leitura e o enten-
dimento do livro: “Bitu está em dificuldades por ser um carneirinho sujo. Coita-
dinho! Que lhe acontecerá agora?”

Figura 1 - Ficha de Leitura n. 1: Bitu, o Carneirinho Sujo

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979) 

Como se pode verificar pelo exemplo apresentado, os exercícios presentes 
nas fichas eram concebidos a partir de uma organização que seguia uma gradu-
ação de dificuldade e a articulação entre as atividades se dava por meio do texto 
eleito para a leitura. 

Como exemplo pode-se tomar as fichas do livro Bitu, o carneirinho sujo. 
Em cada ficha, propõe-se o mesmo tipo de exercício, com aumento do grau de 
dificuldade. Por exemplo, na ficha nº. 1, solicita-se ao aluno copiar uma entre três 
orações que sintetiza o trecho lido. Na ficha nº. 2 também são apresentadas 3 
orações relativas a outro trecho lido do livro e é solicitado ao aluno que “copie a 
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oração que conta o que aconteceu em último lugar”.  Já na ficha nº. 3, são apresen-
tadas três orações na atividade e espera-se que os alunos as coloquem em ordem 
conforme a sequência da narrativa lida (SÃO PAULO, 1979).  

Em relação aos exercícios presentes nas fichas, é possível classifica-los da 
seguinte maneira: 

1) Exercícios voltados à identificação de elementos paratextuais: tratam-se de 
exercícios voltados à localização de informações para identificação do livro, como, 
nome do autor, editora, título da obra e dos capítulos e exercícios relacionados às 
ilustrações presentes no livro. 

Figura 2 - Ficha n. 1 Soprinho – Exemplo de exercício de identificação 
 de elementos paratextuais 

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979).

2) Exercícios voltados a pensar a estrutura narrativa dos textos: há, nas fichas, 
exercícios voltados à compreensão da estrutura de um texto.  É possível ver isso 
em exercícios que propõem que o aluno compreenda a estrutura de um texto, 
mesmo que em uma estrutura simples, como a estrutura de início, meio e fim, 
conforme o exemplo abaixo:
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Figura 3 - Ficha n. 5 As caçadas de Pedrinho – exemplo de Exercícios  
voltados a pensar a estrutura narrativa dos textos

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979).

3) Exercícios voltados ao reconhecimento de valores éticos e morais:  são exer-
cícios com finalidade de ensinar valores éticos e morais, e acordo com os pressu-
postos da época.  

Nesse tipo de exercício, muitas vezes, embora se solicite que o aluno escre-
va sua opinião – sugerindo que, naquele espaço, poderia exercer crítica acerca da 
leitura –, a resposta já é presumida, conforme exemplo: 
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Figura 4 - Ficha n. 15, Caçadas de Pedrinho

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979). 

Nesse exercício espera-se que o aluno chegue à conclusão, a partir da nar-
rativa, que há um problema no comportamento da personagem Narizinho ao 
postergar uma decisão. Portanto, trata-se de resposta presumida, sem espaço para 
interpretações distintas.

4) Exercícios que têm centralidade da língua como código: são exercícios que 
tornam o aluno consciente das estruturas da língua, dentro de uma proposta re-
lacionada à linguagem concebida como instrumento de comunicação que serve 
para transmissão de informações entre um emissor e um receptor através de um 
código organizado, a língua. 

Mesmo exercícios que seriam mais próximos da língua enquanto atividade, 
como o de imaginar um novo título para o capítulo, conforme Atividade 1 da 
Ficha de Leitura do livro Caçadas de Pedrinho, acabam privilegiando a reflexão da 
língua como um código: o aluno deve procurar equivalências semânticas entre o 
título dado pelo autor e um título criado pelo aluno. 
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Figura 5 - Ficha n. 20, A ilha perdida – exemplo de exercício centrado  
na língua como código

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979).

Como se verifica nesse exercício, a centralidade está apenas na localização 
do referente, sem qualquer reflexão sobre o valor linguístico desse tipo de cons-
trução. 

5) Exercícios destinados à compreensão da ideia central do texto ou localiza-
ção de informação explícita: são exercícios voltados à localização, pelo aluno, de 
uma informação solicitada que se encontra expressa literalmente no texto ou de 
realização de alguma operação que indique se o aluno compreendeu globalmente 
uma parte lida. 

Abaixo, segue exemplo de exercício destinado à verificação da compreen-
são global: 

Figura 6 - Ficha n. 10 – Livro Caçadas de Pedrinho – exemplo de exercício  
para compreensão da ideia central do texto lido

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979).

Abaixo, segue exemplo de exercício voltado à localização de informa-
ção que se encontra expressa literalmente no texto: 
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Figura 7 - Ficha n. 19 – Livro Robinson Crusoé - exemplo de exercício  
de identificação de informação explícita

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979).

A concepção de leitura e de formação de leitores inerentes  
às fichas de leitura

Em face dos exemplos de exercícios apresentados no tópico anterior, é pos-
sível observar que as fichas de leitura apresentam uma centralidade nos aspectos 
formais dos textos, bem como na identificação de um tipo de “mensagem”, não 
necessariamente decorrente de ato interpretativo. O que se verifica é que esses 
exercícios evidenciam entendimento de que os livros apresentavam informações 
que precisavam ser compreendidas corretamente pelos alunos, o que requeria um 
direcionamento da leitura. Ou seja, o pressuposto é de interpretação como mo-
vimento em busca da reposta certa e não como reflexão e construção e sentido. 

Considerando a comunicação verbal entre seres humanos — oral ou 
escrita —, o modelo proposto pela Teoria da Comunicação, no âmbito da Teoria 
da Informação, apresenta características que visam desenvolver a formação 
do sujeito dentro de uma perspectiva mecanicista e produtivista de educação. 
Com o avanço dos estudos linguísticos, a proposta de ampliação desse modelo, 
especialmente a de Roman Jakobson (1969), há a consideração de um contexto, 
de um “referente” e um código comuns, tanto ao remetente como ao destinatário, 
que tornam apreensível a mensagem. (BARROS, 2005, p. 27).

Assim, observou-se que nas proposições do período desponta, dentre 
outras vertentes ainda concorrentes e presentes nos documentos curriculares, a 
perspectiva da língua entendida como código e que passa a ser considerada ins-
trumento de comunicação, de caráter utilitário e pragmático. A concepção de 
língua que prevalece é centrada não mais no estudo sobre a língua, mas, sim, no 
desenvolvimento de uso da língua (SOARES, 2012, p. 169), com menor ênfase 
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a gramática, morfologia e sintaxe e maior valorização das práticas de oralidade, 
buscando desenvolver o comportamento dos alunos como emissores e receptores 
de mensagens e de códigos verbais e não verbais.  Soares (1979) aponta que a 
leitura de textos no ensino de língua portuguesa como comunicação e expressão 
– sob a égide da Teoria da Comunicação - pretende “[...] desenvolver habilidades 
específicas de decodificação, interpretação, inferência, análise e avaliação de men-
sagens veiculadas pela língua escrita” (SOARES et al., 1979, p. 36).

 Mesmo em situações em que o os enunciados indicam aos alunos expres-
sar sua opinião, verifica-se a exigência de respostas óbvias, sem possibilidade de 
outra interpretação. Ou solicitava-se que o julgamento de sentimentos, compor-
tamento e caráter de personagens durante momentos da história, ocorresse a par-
tir da seleção de alternativas. Ou seja, apesar de serem exercícios tidos como de 
avaliação ou apreciação, acabavam se tornando meios de transmissão de valores 
morais, mediante um direcionamento também do ato compreensivo, uma vez que 
não havia espaço para reflexão e debate.  A lógica que impera nas fichas é a da 
resposta tida como certa, sendo essa definida pela própria ficha.

Tanto nas mensagens dirigidas diretamente ao leitor como nos dizeres 
finais presentes em algumas fichas, voltados ao direcionamento do entendimento/
interpretação que se esperava que os alunos tivessem do texto, são utilizados 
enunciados enquadradores, que, conforme Dionísio (2000): 

[...] acompanham ou mesmo integram os questionários sobre os 
textos, estabelecem as relações entre os sujeitos do discurso e/ou 
entre estes e os textos, projectando e conformando os conheci-
mentos, processos, crenças e valores de natureza variada que é 
legítimo associar aos textos. (DIONÍSIO, 2000 apud DIONÍ-
SIO, 2006, p. 46)

Por meio desses enunciados, as fichas direcionam a leitura para os ensi-
namentos que se queria transmitir aos alunos, adequando-os aos valores éticos e 
morais da época, como se pode ver no exemplo abaixo:

Figura 8 - Ficha n. 1, Bitu, o carneirinho sujo

Fonte: Histórico do Programa Escola - Biblioteca (SÃO PAULO, 1979).
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Esses enquadradores servem como transmissão de normas comportamen-
tais e do perfil de leitor que se pretendia formar.

Também conforme comentado anteriormente, os livros escolhidos para a 
aplicação da técnica de leitura dirigida por fichas apresentavam alguns aspectos 
em comum, entre eles, o privilégio dado às temáticas voltadas à promoção de 
valores, princípios, comportamentos e atitudes caros aos que os selecionavam. Por 
meio das fichas de leitura dirigida, esses aspectos da narrativa ganhavam ênfase. 

Os enunciados voltados ao direcionamento da leitura substituem as falas 
de direcionamento do professor. Além de orientarem quanto ao avanço da lei-
tura – que se dá de forma fragmentada - servem de fio condutor para a leitura, 
ligando as partes do texto por meio do destaque de acontecimentos principais 
que se inter-relacionam, bem como a relação de impressões e sentimentos que se 
pretende que o leitor construa ao longo da leitura. Essas orações organizam uma 
estrutura que termina por conduzir o leitor às conclusões que se pretendia com a 
leitura daquele texto.

  Esse tipo de procedimento didático revela-se autoritário, embora, na des-
crição dos documentos oficiais do Programa Escola – Biblioteca, esteja posta a 
intenção de formar “leitores críticos”, “sujeitos autônomos”, que seriam “capazes 
de ler e interpretar” o que leem. 

Para tornar o aluno um bom leitor, o Programa Escola – Biblio-
teca desenvolve habilidades de distinguir entre um fato impor-
tante e um pormenor, de compreender as partes de um texto, 
de compreender o texto como um todo e de avaliar e criticar 
o material lido. A fim de treinar os alunos nessas habilidades, 
o Programa Escola – Biblioteca oferece programação de fichas 
que dirigem a leitura dos livros, selecionados por série. (SÃO 
PAULO, 1975b, p. 14)

Uma programação mínima de literatura infantil e juvenil, a ser 
desenvolvida diretamente em classes de 2ª a 8ª séries, foi orga-
nizada para enfrentar o grande jejum de leitura de obras lite-
rárias em que vivem as crianças e jovens do mundo atual. Essa 
programação consegue, igualmente, desenvolver e consolidar as 
habilidades de compreensão da leitura indispensáveis ao leitor 
independente, por meio de fichas que dirigem, especificamente, 
a leitura de cada porção do livro lido (...).  A leitura de literatura 
infantil dirigida por fichas específicas, é um dos meios usados 
pelo programa Escola-Biblioteca, para transformar a criança se-
mi-alfabetizada, de 2ª série, num leitor capaz de compreender 
e interpretar um texto de leitura e ter uma atitude crítica em 
relação ao mesmo. (SÃO PAULO, 1981, p. 4 e 5)

Ou seja, a noção de criticidade, autonomia e interpretação presentes na 
proposta do Programa Escola-Biblioteca por meio da técnica de leitura dirigida 



128

por fichas compreende uma visão técnica, controlada e restritiva sobre as pos-
sibilidades de leitura e de problematização de um texto. Além disso, pressupõe 
repetição, memorização, ação direcionada pelo adulto e nenhum espaço para a 
criatividade ou autoria por parte do leitor. 

Essa visão encontra-se ligada diretamente à perspectiva tecnicista de edu-
cação, que é marcada pela formação e internalização de valores difundidos por 
seus idealizadores e evidenciada na forma e no conteúdo das fichas, em uma 
concepção de leitura e de educação que se aproxima do treino e distancia-se de 
um exercício interpretativo, reflexivo e autônomo. 

Conforme aponta Hebrard (1996),
A suposta neutralidade cultural do ato de ler, sua aparente instrumentali-

dade, são as garantias de sua eficácia social: ele pode ser posto a serviço de todas 
as causas das sociedades alfabetizadas.  Das Reformas no século das Luzes até 
as expansões escolares do século XIX, cada política educativa estava plenamente 
convencida disto: o ensino da leitura é um meio de transformar os valores e os 
hábitos dos grupos sociais que são o seu alvo.” (HEBRARD, 1996, p. 35).

Considerações finais 

A partir da análise dos documentos aqui apresentados, foi possível identi-
ficar aspectos relacionados à técnica de leitura dirigida por fichas, principal pro-
posta voltada para a formação de leitores no âmbito do Programa Escola – Biblio-
teca (1972-1983). Com isso, foi possível compreender a concepção de leitura e de 
formação de leitores expressa pelo Programa Escola – Biblioteca.

A técnica de leitura dirigida por fichas foi considerada, à época de sua 
implementação, como proposta inovadora para a formação de leitores e muitos 
foram os recursos dispensados para sua realização, como: treinamento dos profes-
sores para aplicar a técnica de leitura dirigida por fichas; preparação das equipes 
para a elaboração das fichas; orientação e acompanhamento da aplicação da téc-
nica de forma padronizada nas escolas participantes do programa; e compra de 
acervo literário específico para as atividades de leitura no âmbito do programa. 
Verifica-se, com isso, a estruturação do programa, em especial da técnica de lei-
tura dirigida por fichas, de forma altamente controlada e regrada, mediante orga-
nização estruturada a partir da gestão central, responsável por todo planejamento 
e encaminhamento pedagógico, até os replicadores/aplicadores, os professores.  

Dessa maneira, por meio da análise do modo como era proposta e estrutu-
rada a técnica de leitura dirigida por fichas foi possível identificar uma concepção 
de formação de leitores centrada em atividades fragmentadas, que não parte da 
leitura integral dos textos e limita todo e qualquer ato interpretativo. Essa con-
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cepção encontrou amparo, sobretudo, na Teoria da Comunicação, que constituiu 
um de seus fundamentos na estruturação das práticas de leitura dirigida. 

Nessa perspectiva, as fichas de leitura apresentavam uma intencionalidade 
de exercício de treino interpretativo, mediante mecanismos de padronização dos 
modos de ler e compreender um texto literário, como um receptor a decifrar uma 
mensagem. Ao analisar as comandas presentes nas fichas, observa-se pouco espa-
ço para a crítica ou livre interpretação por parte dos estudantes. Seja pelo roteiro 
engessado de leitura, pela fragmentação da obra lida ou pela sensibilização em re-
lação a aspectos para os quais se pretendia chamar a atenção, o estudante, movido 
pela necessidade (e obrigatoriedade) de preencher as fichas, era condicionado a 
realizar a leitura literária em ambiente escolar sem espaço para opiniões distintas, 
para criatividade ou para reflexões mais ampliadas. Observa-se, portanto, concep-
ção de leitura centrada na instrumentalização, repetição e memorização, de modo 
coerente com a perspectiva da Teoria da Comunicação, que estabelece parâmetro 
explicativo, portanto, também de ensino, na compreensão técnica da mensagem 
transmitida pelo emissor ao seu receptor, mediante o uso de um canal e código 
específicos e remetendo a um referente. 

A partir do exposto, é possível afirmar que a primeira fase de funciona-
mento do longevo programa Sala e Espaço de Leitura, denominado entre 1973 e 
1981 Programa Escola – Biblioteca indica sua sintonia com a perspectiva da racio-
nalidade técnica instituída no país especialmente após a promulgação da Lei nª. 
5.692/71, durante o regime ditatorial militar, quando também a Teoria da Comu-
nicação passou a figurar como uma das bases para formulação de novos currículos 
para o ensino da língua portuguesa no país.  
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8. PERMANÊNCIAS E INOVAÇÕES NA POLÍTICA 
CURRICULAR VOLTADA À ALFABETIZAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (1985-1996)

Diego Benjamim Neves

Introdução

Em 1979, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky e colaboradoras lançaram na 
Cidade do México o livro Los sistemas de escritura en el desarollo del niño, no qual 
apresentam resultados de ampla e complexa pesquisa sobre como as crianças 
constroem o processo de aprendizagem da leitura e da escrita alfabética durante a 
alfabetização. Fruto de pesquisa empírica que envolveu diversas crianças da Amé-
rica Latina, as descobertas dessas pesquisadoras deslocaram o eixo das discussões 
sobre alfabetização, antes centrado em “como se ensina a ler e escrever” — ten-
do como base os métodos de alfabetização, agrupados em sintéticos, analíticos e 
mistos — para a preocupação acerca de “como a criança aprende a língua escrita” 
(MORTATTI, 2000).  Com isso, esse livro, efetivando a pretensão expressa pela 
própria Emilia Ferreiro24, operou uma importante revolução conceitual no campo 
da alfabetização, modificando profundamente os modos de se pensar e prescrever 
o ensino inicial da leitura e da escrita em diferentes localidades.   

No caso do Brasil, logo após a publicação desse livro, as ideias de Fer-
reiro, Teberosky e colaboradoras chegaram ao conhecimento de pesquisadores e 
estudiosos brasileiros, incidindo em mudanças gradativas no debate sobre a alfa-
betização no início da década de 1980, o que culminou, em 1985, na publicação 
da versão traduzida do livro Los sistemas de escritura en el desarollo del niño, que 
recebeu o título Psicogênese da Língua Escrita.

A circulação das ideias construtivistas, na acepção de Ferreiro e Tebersoky 
(1985), no Brasil, se deu num momento decisivo política e socialmente, pois o 
país estava em pleno processo de reabertura política, após anos de ditadura civil-
militar. Com isso, a Educação ocupava lugar importante como um dos pilares de 
reconstrução do país, pois a ruptura com os modelos pedagógicos tecnicistas era 
essencial para uma nova sociedade, essa democrática e crítica. 

24  Sobre Emília Ferreiro, suas ideias acerca da alfabetização e nuances de seu pensamento no Brasil, ver 
Mello (2007). Para saber mais sobre construtivismo em alfabetização nas políticas estaduais de edu-
cação de São Paulo, ver Mortatti (2000). A respeito do construtivismo em alfabetização nas políticas 
municipais de São Paulo, ver Neves (2020).
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Nessa perspectiva, o construtivismo em alfabetização foi ganhando espaço, 
inicialmente como teoria contra-hegemônica (OLIVEIRA; NEVES, 2020), até 
tornar-se aporte teórico preponderante em relação a outras teorias que também 
circularam no mesmo período, de modo a ser adotada como referencial para os 
currículos de diferentes estados e municípios, até sua implementação em âmbito 
federal, com Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997. 

Em face desse contexto, a fim de compreender como o construtivismo 
em alfabetização figurou em políticas curriculares nas diferentes localidades do 
Brasil, apresento neste texto aspectos de sua implementação na rede municipal 
de ensino de São Paulo, no período compreendido entre 1985 e 1996. A escolha 
por essa rede deveu-se ao protagonismo do estado de São Paulo25 e de alguns dos 
pesquisadores paulistas26 na disseminação do pensamento de Ferreiro e Tebe-
rosky no Brasil. Além disso, o construtivismo em alfabetização foi adotado nessa 
rede em momento em que ela passou a se organizar a partir de currículo próprio, 
associado ao transcurso de sua expansão como processo de democratização do 
ensino na maior cidade do país. 

Em relação ao recorte temporal, refere-se ao período de quatro gestões 
municipais, nas quais se identificou, a implícita ou explícita referência ao cons-
trutivismo em alfabetização, antes de sua efetivação em política curricular de am-
plitude federal. 

Organização da rede de ensino de São Paulo e a primeira proposta 
para alfabetização específica para essa rede

A Rede Municipal de Ensino de São Paulo iniciou o atendimento à infân-
cia a partir da criação dos Parques Infantis, na década de 1930. Dessa experiência 
inicial, na década seguinte, passou a atender o ensino primário em processos de 
conveniamentos com a Rede Estadual, os quais perduraram até a primeira meta-
de da década de 1950. Foi apenas em 1956 que o município de São Paulo criou 
seu primeiro grupo escolar, de modo que, gradativamente, outras escolas foram 
sendo criadas nos anos subsequentes, ao mesmo tempo em que foi cessada a 
política de conveniamentos com o governo do estado de São Paulo (ROMERO, 
2015, 2016).

25  Embora o estado de São Paulo não tenha sido o primeiro ou o único a adotar o pensamento construti-
vista de Ferreiro e Teberosky em sua política curricular ainda na década de 1980, esse estado teve papel 
importante na disseminação dessa teoria, como aponta o emblemático trabalho de Mortatti (2000). 

26  Alguns dos pesquisadores paulistas, ao lado de outros, foram pioneiros na abordagem do construti-
vismo em alfabetização no Brasil, adotando esse referencial ainda a partir da publicação da edição 
mexicana das proposições de Ferreiro, Teberosky e colaboradores. 
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Apesar da constituição de uma rede de escolas geridas pelo governo mu-
nicipal de São Paulo, do ponto de vista curricular, ainda permaneceu até a década 
de 1980 a prevalência das prescrições advindas da rede estadual, de modo que o 
município não detinha currículo próprio. Com isso, por exemplo, de 1976 a 1980, 
os professores da rede municipal de ensino utilizaram os guias curriculares ela-
borados pelo Centro de Recursos Humanos e Pesquisas Educacionais Professor 
Laerte Ramos de Carvalho (Cerhupe), do Estado de São Paulo, produzidos em 
decorrência da publicação da Lei n. 5.692, de 1971, que instituiu o ensino de 1º e 
2º graus no Brasil (OLIVEIRA, 2022). 

Especificamente em relação à alfabetização, ao analisar os guias curricu-
lares do estado de São Paulo e os subsídios para sua implementação, Oliveira 
(2022) destaca que “[...] no volume destinado à 1ª série, esclarece-se a opção pelo 
método misto, mediante articulação dos métodos de marcha sintética e analíti-
ca” e aponta, inclusive, a utilização de cartilhas como material didático. Essa era 
a prescrição oficial do estado e, por conseguinte, a do município de São Paulo. 
(COSTA, 2020). 

Em 1979, especificamente, iniciou-se no município um movimento de re-
novação desses pressupostos com vistas à publicação de um documento curricular 
próprio, o que se concretizou apenas a partir de 1981, ano do “Jubileu de prata” 
do ensino municipal. Esse processo decorreu da dificuldade em estabelecer os 
conteúdos de ensino, pois os gestores da educação municipal consideravam os 
“guias” estaduais muito abrangentes (SÃO PAULO, 1982b). 

A partir daí os guias foram reorganizados pelos profissionais 
do Deplan, de modo a incluir novos componentes curriculares, 
ajuste de carga horária e adequações quanto à realidade da rede 
municipal de ensino para entrar em vigor em 1982, por meio 
da distribuição de ao menos três exemplares da programação 
de cada componente curricular a todas as escolas municipais. 
(NEVES, 2020, p. 47)

Dessa forma, iniciou-se um processo de elaboração de um programa de 
ensino próprio para o município de São Paulo, de modo que, em 1981, os profis-
sionais da rede municipal de ensino tiveram acesso a documentos preliminares, 
para que expusessem suas opiniões a respeito de como poderia ser o programa 
definitivo. Após isso, em 1982, foi publicado o documento final, denominado 
Programação de Língua Portuguesa de 1ª à 8ª séries do 1º Grau.  

O ciclo de produção desse programa durou cerca de quatro anos, desde a 
concepção à publicação do documento final. Nesse decurso, houve diversos cur-
sos e atividades realizados pelos profissionais do Departamento de Planejamento 
(Deplan) acerca do ensino de Língua Portuguesa, de modo a treinar os professo-
res para as novas orientações curriculares do município.
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Com autoria dos professores de Língua Portuguesa Edson Gabriel Gar-
cia, Jorge Miguel Marinho e Roseney Rita Teggi Kotait, Programação de Língua 
Portuguesa de 1ª à 8ª séries do 1º Grau foi publicada pelo Deplan, sob a direção de 
Maria Nazaret Ribeiro Leite. Provavelmente foi distribuída em janeiro de 1983, 
ocasião em que Antônio Salim Curiatti, filiado ao Partido Democrático Social 
(PDS), era prefeito do município de São Paulo.

Em Programação de Língua Portuguesa de 1ª à 8ª séries do 1º Grau (1982), 
cujo conteúdo foi organizado com base na organização do ensino de 1º grau, 
sugere-se “[...] uma metodologia pautada num método sintético e ‘evolutivo’ 
de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa”, pois “[...] desde 1979 a 
equipe do Deplan pesquisou e difundiu à rede municipal de ensino alternativas 
metodológicas nas marchas sintética e analítica, transparecendo uma escolha 
metodológica analítico-sintética ou mista com relação à alfabetização” (NEVES, 
2020, p. 47-48). 

Dessa forma, o que se pode afirmar é que, desde a década de 1970, quer 
pelas prescrições contidas nos Guias Curriculares estaduais quer por Programa-
ção de Língua Portuguesa de 1ª à 8ª séries do 1º Grau, as concepções de ensino e 
aprendizagem da leitura e da escrita nos anos iniciais de escolarização passaram 
necessariamente pelo método misto e pela prática do período preparatório e ve-
rificação de prontidão e uso de cartilhas27, concepção de alfabetização vigente no 
país, conforme explica Mortatti (2000), desde a década de 1920.

O currículo de 1985 e a inclusão de preceitos construtivistas e 
interacionistas linguísticos

Três anos depois da publicação de Programação de Língua Portuguesa de 
1ª à 8ª séries do 1º Grau, a Secretaria Municipal de Educação publicou novos 
documentos curriculares em função da reabertura política do país e como marca 
da administração do Partido do Movimento Democrático Brasileiro que, naquele 

27  Como exemplo anterior à década de 1970, narro uma experiência com um documento encontrado 
em uma escola municipal de São Paulo. Em 2020, visitei uma diretora de escola lotada, à época, na 
EMEF “Bernardo O´Higgins”, jurisdicionada à Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro e 
tive contato com um livro utilizado e nomeado como “Têrmo de visitas”. Seu termo de abertura consta 
de 30 de outubro de 1958 e é assinado por Maria Helena Dal Pozzo, das, então, Escolas Agrupadas 
de Vila Santa Catarina. O estado de conservação desse livro é bastante delicado, mas mesmo assim, 
consegui tirar algumas fotos e xerocopiar algumas páginas. Não pude terminar o trabalho desde então. 
Nesse livro constam termos de visitas de inspetores escolares e outros funcionários de órgãos centrais 
a partir do ano de 1958. Pelo que me consta (até a parte que tenho xerocopiada), há registros até o ano 
de 1965. Nas recomendações dos inspetores há prescrições quanto às práticas que tradicionalmente são 
envolvidas quando se pauta o ensino da leitura (e da escrita) pelas marchas sintética e analítica.
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momento, tinha Mário Covas28 e Guiomar Namo de Mello, respectivamente, 
prefeito e secretária municipal de educação do município.

Envolvendo as equipes de órgãos centrais da administração29 e pouco me-
nos de 10% de coordenadores pedagógicos daquele momento, pensou-se uma 
nova proposta curricular a partir da chamada “Programação de 1981” cujo uso 
se deu a partir do primeiro ano de administração de Mario Covas (1983-1985).

A nova programação, Programa de 1º grau, foi produzida como versão pre-
liminar — Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série (versão preliminar) — no primeiro 
semestre de 1985 e foi disponibilizada, para sugestões, aos profissionais da rede 
municipal de ensino no mês de junho daquele ano. Com exceção das polêmicas 
sugestões acerca das prescrições para o ensino de Língua Portuguesa, todas as 
demais sugestões foram publicadas em setembro de 1985, resultando no docu-
mento Programa de 1º Grau: Síntese das Discussões com os Professores sobre a Versão 
Preliminar do Programa de 1ª à 4ª série (NEVES, 2020).  

A versão definitiva, Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série, foi publicada, em 
volumes separados por série, em dezembro de 1985 e foi distribuída aos profis-
sionais da rede municipal de ensino para uso no primeiro ano da administração 
do prefeito subsequente, Jânio Quadros (1986-1988). 

O processo de produção do documento preliminar foi assessorado por 
Raquel Léa Brunstein, Sonia Teresinha de Sousa Penin e Yara Lúcia Esposito, 
coordenadas por Maria Amábile Mansutti. A diretora de Deplan, à época, era 
Marta Wolak Grosbaum. Para a escrita do documento, colaboraram: América dos 
Anjos Costa Marinho, Antonio Gil Neto, Conceição Aparecida de Jesus, Maria 
Ignez Salgado de Mello Franco, Albanize Aparecida Arêdes Neves e Miriam dos 
Santos Grilo.

Para a versão definitiva, a assessoria foi assinada por João Wanderley Ge-
raldi, Lilian Lopes Martin da Silva e Raquel Salek Fiad, ensejando mudanças 
estruturais ao documento preliminar. À equipe responsável pela escrita, foram 
acrescentadas: Maria Estela Bergamin, Dayse Domene Ortiz, Nereide Saviani, 
Rosa M. Pedroso Simão, Sandra Lúcia B. F. da Silva, Silvana Elisa Acerbi Prieto 
e Yara Sanches Rosa. 

Pautado, sobretudo, numa teoria crítica de currículo, o conteúdo de Pro-
grama de 1º Grau – 1ª à 4ª série, de dezembro de 1985, foi organizado por práticas 
de leitura de textos; práticas de produção de textos e práticas de análises linguís-
ticas, baseadas em O texto na sala de aula: leitura e produção, organizado por João 

28  Mário Covas foi indicado por André Franco Montoro, governador do Estado de São Paulo no período 
de 1983 a 1987. 

29  Na ocasião, Lisete Regina Gomes Arelaro foi chefe de assessoria técnica e Teresa Roserley Neubauer 
da Silva, chefe de gabinete.



136

Wanderley Geraldi (1984) — o que marca escolhas metodológicas interacionis-
tas linguísticas, como demonstra o excerto a seguir:

Consideramos a interação verbal como a fonte primária de cons-
tituição da própria linguagem e também como o caminho pelo 
qual adquirimos esta linguagem, quer na modalidade oral, quer 
na modalidade escrita. Se a linguagem só tem existência efetiva 
na interação, e se é pela interação com os outros que nos cons-
tituímos como sujeitos de nossas falas, nos dando a conhecer 
e conhecendo os outros (porque usamos as mesmas formas de 
expressão dos outros) não podemos deixar de reconhecer aí os 
primeiros passos que nos permitirão delinear como atingir os 
objetivos últimos do ensino de Língua Portuguesa no primeiro 
Grau. (SÃO PAULO, 1985c, p. 9, grifos do autor)

Nesse documento curricular, consideram-se as duas primeiras séries do 
1º grau como momento para aquisição da leitura e da escrita, pelas crianças, de 
forma semelhante à política estadual do Ciclo Básico de Alfabetização, imple-
mentado no Estado de São Paulo pelo governador André Franco Montoro. As 
duas séries subsequentes, 3ª e 4ª, são entendidas como momentos de qualificação 
dos processos de ler e escrever. 

Com isso, para as duas séries iniciais, em Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série 
recomenda-se a observação quanto às “etapas evolutivas” pelas quais as crianças 
“passam” no processo de aquisição da escrita e que “inúmeros trabalhos” (SÃO 
PAULO, 1985a, p. 10) as têm demonstrado. Tratam-se das hipóteses sobre o 
sistema de escrita alfabética, descritas por Ferreiro e Teberosky (1985), embora, 
explicitamente, não tenham sido utilizadas as designações dadas pelas teóricas, 
tampouco seus nomes tenham sido citados. 

Além dessa recomendação, há outros indícios construtivistas nas 
prescrições contidas em Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série: os chamados “erros 
construtivos” como reveladores do nível de compreensão dos estudantes acerca da 
língua escrita, base da psicogênese da leitura e da escrita de Ferreiro e Teberosky; 
e a referência aos conceitos de filogênese e ontogênese e à teoria da inteligência 
de Jean Piaget.

Inaugurou-se assim, a inclusão de prescrições baseadas no construtivismo 
em alfabetização nas políticas curriculares do município de São Paulo. 

Sobre esse aspecto, é importante destacar que, ainda que esse documento 
apresente proposta em que pressupostos da teoria construtivista e da teoria inte-
racionista linguística configurem um esforço renovador de pautar a língua como 
representação, ainda permanece prescrita — pela “força da tradição” (MORTAT-
TI, 2000) — a recomendação quanto ao mecanismo de análise e síntese. Em 
Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série, recomenda-se o estudo, composição e de-
composição oral e escrita de “palavras significativas”, estudo de famílias silábicas 
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(inicialmente simples — sobretudo até o fim da 1ª série — e depois, complexas) 
e uso facultativo da cartilha, mesmo os métodos de alfabetização não sendo no-
minalmente citados. Tais prescrições dão a Programa de 1º Grau – 1ª à 4ª série, um 
“caráter eclético” (NEVES, 2020), como: 

[...] marca um processo de transição entre a crítica à uma 
pedagogia tradicional transmissiva, entendida como resquício do 
regime ditatorial e a defesa pela escola democrática, acessível a 
todos, e que respeita e instrumentaliza linguisticamente todos os 
seus alunos da mesma forma. (NEVES, 2020, p. 63, grifo meu)

Ainda sobre esse aspecto, nos termos em que são postas essas teorias, no 
documento definitivo, verifica-se um tipo de proposição eclética, em que estru-
turas discretas combinam-se, gerando novas estruturas, objetos e práticas decor-
rentes sem que distinções e contradições sejam consideradas. Quanto a isso, é 
importante frisar que construtivismo e interacionismo, ainda que, na época, fos-
sem consideradas teorias contra-hegemônicas e, até justapostas, descendem de 
posicionamentos políticos e teóricos distintos (OLIVEIRA; NEVES, 2020).

A reforma curricular empreendida pela administração de Mário Covas 
(1983-1985), então, marca uma transição paradigmática no que tange às prescrições 
para o ensino de Língua Portuguesa, apresentando diferentes correntes teóricas. 

Adoção explícita de referenciais construtivistas para a alfabetização no 
município de São Paulo 

Com o fim da administração de Mário Covas, Jânio Quadros, filiado ao 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi eleito prefeito do município de São 
Paulo e teve Paulo Zingg como secretário municipal de educação30. Nessa admi-
nistração, empreendeu-se uma nova reforma curricular, em parte para “fazer o que 
não feito” durante a administração de Mário Covas: estabelecer programações 
de 5ª à 8ª séries, por exemplo. Entretanto, houve, também, a intenção de “varrer” 
ideologicamente o currículo oficial de 1985, interpretado como desrespeitoso e 
comunista.

O projeto de reforma curricular peemedebista materializado em Programa 
de 1º Grau – 1ª à 4ª série foi alvejado pela visão “anti-ideológica” da administração 
de Jânio Quadros (1986-1988), de tal modo que foi decretado o seu recolhimento 
das escolas, sob acusação de conter ideologia político-partidária e ter sido elabo-

30  Após assumir o cargo como prefeito, em 1986, Jânio Quadros remodelou a Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo e condensou em uma única pasta as secretarias de Educação e Bem-Estar 
Social, por meio do decreto n.º 21.862, de 15 de janeiro de 1986, tornando-a Secretaria Municipal de 
Educação e Bem-Estar Social (SME-BES). (NEVES, 2022)
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rado por uma administração clientelista, centralizadora, autoritária e discrimina-
tória (SÃO PAULO, 1986). 

Com isso, já no primeiro ano da administração de Jânio Quadros, foi de-
terminado o recolhimento do programa distribuído à rede em fins de 1985. Esta 
medida, segundo o governo municipal, fez-se necessária por várias razões, entre 
as quais se destacaram:

- Os princípios básicos subjacentes à proposta são universais e 
inquestionáveis, quais sejam: democratização do ensino, pela 
garantia de acesso e melhoria de qualidade, a ênfase à descen-
tralização e participação de todos os educadores nas decisões, o 
resgate do papel social da escola e do professor. A maneira, con-
tudo, como a programação foi proposta, evidencia uma postura 
tendenciosa, não apenas em suas origens filosóficas, mas a nível 
de ideologia político-partidária. 
- Quanto ao processo de sua elaboração e divulgação houve fla-
grante desrespeito aos educadores da Rede. A programação de 
1ª à 4ª séries foi elaborada em três etapas, com consulta aos 
professores e tentativa de adequação às suas reinvindicações, 
embora muitos questionamentos tenham sido deixados de lado 
por não atenderem à natureza da proposta original, segundo re-
latório dos próprios autores. A programação de 5ª à 8ª séries, 
com previsão para ser elaborada no mesmo sistema, teve sua ela-
boração apressadamente concluída, para garantir a distribuição 
ainda na Administração anterior. O fato de o processo de con-
sulta à Rede não ter sido levado a termo, muito embora a pro-
posta tenha gerado uma série de controvérsias entre os profes-
sores, principalmente quanto à sua implantação em 1986, sem 
o necessário apoio administrativo, ou seja, preparo do professor 
para o desenvolvimento da programação de acordo com a me-
todologia explicitada, deixou de atender, também, às solicitações 
dos professores para discutirem mais profundamente questões 
quanto à sequenciação do conteúdo, notadamente em Estudos 
Sociais e Matemática e Metodologia em Língua Portuguesa. 
(SÃO PAULO, 1986, p. 6-7).

Apesar desse “recolhimento”, não se verificou uma ruptura entre as pro-
postas curriculares de ambas as administrações, sobretudo ao que concerne ao 
ensino de Língua Portuguesa para as primeiras séries do primeiro grau. 

Alguns dos documentos produzidos pelos profissionais que compuseram 
os quadros da Educação na administração janista citam e referenciam Programa 
de 1º grau, de 1985. Além disso, nos documentos de formação de professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores de escola e supervisores escolares, “[...] há 
permanências e adensamentos com relação à busca de referenciais teóricos tidos 
como progressistas no que concerne ao ensino de leitura e escrita” (NEVES, 2020, 
p. 73). Quanto a isso, interacionismo linguístico e, sobretudo, construtivismo em 
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alfabetização figuram como teorias-chave em documentos da época e no currí-
culo oficial produzido pela gestão janista: Programa de Primeiro Grau – Ensino 
Regular: implementação de Português, de 1987. 

Após mandar recolher Programa de 1° Grau (1985) das escolas, a adminis-
tração de Jânio Quadros publicou Programa de Primeiro Grau – Ensino Regular: 
implementação de Português, de 1987. Antes e após essa publicação, demais do-
cumentos de outros componentes curriculares e destinados aos professores de 
5ª à 8ª séries foram publicados durante a administração janista, isso, pois, não 
houve tempo hábil para que a administração de Mario Covas conseguisse entre-
gar programações — em versões finais — para todos os componentes e séries do 
primeiro grau. 

Durante a administração de Jânio Quadros, houve também uma profusão 
de cursos de formações dos professores, fruto das reclamações advindas do mo-
vimento cuja síntese encontra-se em Programa de 1º Grau: Síntese das Discussões 
com os Professores sobre a Versão Preliminar do Programa de 1ª à 4ª série, de setembro 
de 1985. Nesses cursos, as referências à Ferreiro e Teberosky (1985) e suas con-
cepções construtivistas são muito presentes e apresentadas como alternativas31, 
tanto que um deles contou com a assessoria de Esther Pillar Grossi, importante 
pesquisadora disseminadora dessa teoria no Brasil. 

Diferente da forma apostilada como publicou-se a chamada “Programação 
de 1981” e Programa de 1º Grau, de 1985, Programa de Primeiro Grau – Ensino 
Regular: implementação de Português, de 1987, foi publicado como suplemento do 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo, no dia 30 de abril de 1987. Não obtive 
indícios sobre possíveis assessorias e detalhes de sua produção, contudo, Maria 
José Fonseca Barbosa Teixeira era a diretora de Deplan, à época. Muito prova-
velmente, as equipes que estiveram à frente de diferentes formações e cursos, no 
período, participaram também da elaboração do novo currículo.

Quanto ao conteúdo, o documento curricular é organizado em práticas, 
guardando relação com o interacionismo linguístico, como foi organizado o do-
cumento curricular anterior. Quanto às práticas de leitura de textos, produção 
de textos e análise linguística, há a presença de prescrições construtivistas explí-
citas, mas para essa terceira prática, a ênfase é maior, aparecendo, por exemplo, 
os conceitos de hipóteses de escrita (pré-silábica, silábica e alfabética), escrita 
espontânea, erros construtivos, além de outros conceitos propostos por Ferreiro e 
Teberosky. A oposição aos métodos de alfabetização também é notória, rompen-
do, por exemplo, com a adoção facultativa da cartilha. 

31  O qualitativo “alternativa” tenciona a renovação das práticas alfabetizadoras tidas por tradicionais — 
uso dos métodos de alfabetização, período preparatório, prontidão, uso da cartilha etc. — a partir das 
formulações teóricas construtivistas. 
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Por meio de Programa de Primeiro Grau – Ensino Regular: implementação 
de Português, prescreve-se a recolocação da criança no centro do processo de 
alfabetização a partir do construtivismo, mantém-se e explicita-se ainda mais 
o ensino de Língua Portuguesa por meio de práticas interacionistas — “[...] 
como fundamento maior para o ensino da língua portuguesa em todo o 1º 
grau” (OLIVEIRA; NEVES, 2020, p. 1985) — e rompe-se com os métodos de 
alfabetização. Construtivismo em alfabetização e interacionismo linguístico, ainda 
que distintos em sua gênese epistemológica, permanecem nesse documento postos 
em complementariedade, de modo que um é proposto mais caracteristicamente 
às séries iniciais (construtivismo) e o outro ao período de consolidação do ensino 
da língua (interacionismo). 

A valorização de prescrições interacionistas e arrefecimento das 
proposições construtivistas

Com o término da administração de Jânio Quadros (1986-1988), Luiza 
Erundina, filiada ao Partido dos Trabalhadores, foi eleita prefeita do município 
de São Paulo e teve Paulo Freire (1988 a 1991) e Mário Sérgio Cortella (1991 a 
1992) como secretários municipais de educação. 

Nessa administração, houve uma reforma curricular, intitulada Movimen-
to de Reorientação Curricular, com diferentes ações, cursos e documentos. O novo 
currículo, foco da análise, foi publicado no último ano de administração, 1992, 
e, por certo, significou uma retomada de Programa de 1º Grau, de 1985, e uma 
superação de um período interpretado como autoritário, marcado pela adminis-
tração de Jânio Quadros.

A inclusão das práticas do interacionismo linguístico no currículo durante 
a administração de Mário Covas significou para os profissionais da administração 
petista de Luiza Erundina (1989-1992) uma “virada de mesa” (SÃO PAULO, 
1992, p.15) teórico-metodológica para o ensino da Língua Portuguesa, mesmo 
que a administração de Jânio Quadros tivesse ordenado a recolha dos programas, 
“[...] o que não aconteceu devido à resistência dentro e fora da administração” 
(SÃO PAULO, 1992, p. 16). 

Até o final de 1991, a administração de Luiza Erundina não publicou novo 
documento curricular, mas empreendeu formações aos educadores da rede32, bem 
como iniciou um Movimento de Reorientação Curricular no município já no pri-

32  Cadernos de Formação: uma revisão da Educação do Educador, de 1990, é um exemplo das formações que 
foram registradas em publicações. Nele, descrevem-se e prescrevem-se proposições interacionistas e 
construtivistas. Para saber mais, ver Neves (2020).
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meiro ano de mandato33. Nessa gestão, Paulo Freire ficou responsável pela Secre-
taria Municipal de Educação de 1989 a 27 de maio de 199134. A partir dessa data 
e até o final da administração, respondeu pela pasta Mário Sérgio Cortella, que 
anteriormente respondia pela chefia de gabinete35. Ana Maria Saul respondeu 
pela Diretoria de Orientação Técnica, órgão que substituiu o Deplan.

Os documentos elaborados pelos profissionais da Secretaria Municipal de 
Educação, durante a administração de Luiza Erundina, preconizaram os conhe-
cimentos advindos da Línguística, Psicolinguística e Sociolinguística nas prescri-
ções à alfabetização, muitas vezes, “aglutinando discursivamente, construtivismo 
em alfabetização e interacionismo linguístico” (NEVES, 2020, p. 117). 

Alguns processos de formação, ocorridos, sobretudo de 1989 a 1991, 
contaram com professores já experientes e familiarizados com pressupostos in-
teracionistas linguísticos e construtivistas em alfabetização, como “autoridades 
democráticas” na liderança dos demais. O construtivismo em alfabetização foi 
discutido intensamente, em parte porque, nesse período, no Brasil, o nome de 
Emília Ferreiro ganhou muita projeção. Nesse mesmo período,

[...] o currículo do município foi problematizado em diversas 
discussões, envolvendo os profissionais da rede municipal 
de ensino e assessores da Universidade de São Paulo e 
da Universidade de Campinas, que participaram desse 
processo. Em 1990 foi produzida uma versão preliminar do 
documento contendo a visão curricular da área de Português 
que, submetida à discussão de todos os que integravam essa 
rede, resultou na versão final, denominada Movimento de 
Reorientação Curricular: Português – visão de área, publicado 
em 1992. (NEVES, 2020, p. 125)

Movimento de Reorientação Curricular: Português – visão de área, publicado 
provavelmente em fevereiro de 1992, teve uma tiragem de 20.000 exemplares 
impressos. A maior tiragem entre os documentos curriculares. Foi assessorado 
por Ligia Chiappini Moraes Leite e equipe composta por profissionais da USP 
e Unicamp, envolvidos num projeto acerca da circulação de textos na escola36. A 

33  Como decorrência desse “movimento”, entre 1989 e 1992 houve a publicação de diferentes docu-
mentos relativos à reorganização das escolas e do ensino, dentre os quais 37 tratam de alfabetização 
(NEVES, 2020, p. 116-117). 

34  Acerca da cessação do cargo de Paulo Freire como secretário municipal de educação, ver Haddad 
(2019).

35  Em sua gestão, Cortella teve Sônia Maria Portella Kruppa como chefe de gabinete. Moacir Gadotti 
foi assessor especial. Lisete Regina Gomes Arelaro foi chefe de assessoria técnica, durante toda a ad-
ministração de Luiza Erundina, como o fora durante o período de 1983-1985.

36  Entre os profissionais: João Wanderley Geraldi, Adilson Odair Citelli, Helena Hathsue Nagamine 
Brandão, Guaraciaba Micheletti e Beatriz Helena Marão Citelli; Claudinéia Barbosa de Azevedo, 
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equipe de elaboração contou também com vários profissionais da rede municipal 
de ensino37.

Em relação ao conteúdo apresentado nesse documento curricular, 

[...] não é percebido nenhum tipo de especificidade de orien-
tação didática com relação à alfabetização, como se verifica nos 
documentos decorrentes dos grupos de formação. Em função 
da proposta de que a alfabetização não se dissocia do ensino de 
Língua Portuguesa, toda a discussão se pauta nessa última, uma 
vez que o documento deixa subentendida a ideia de que alfabe-
tizar é parte do ensino da língua.  (NEVES, 2020, p. 129-130).

Como retomada e aprofundamento das reformas curriculares empreendi-
das na administração de Mário Covas, e, também, pelas contribuições advindas 
dos assessores, em Movimento de Reorientação Curricular: Português – visão de área, 
a fundamentação teórico-metodológica predominante para o ensino e aprendi-
zagem da Língua Portuguesa é o interacionismo linguístico, materializado nas 
prescrições das três práticas — prática de leitura de textos, prática de produção de 
textos e prática de análise linguística de textos. Diferente da forma como o cons-
trutivismo em alfabetização versou em documentos de formação de professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores de escola e supervisores escolares, desse pe-
ríodo, no currículo oficial, as menções a esses pressupostos teóricos são apenas de 
natureza histórica. 

Movimento de Reorientação Curricular: Português – visão de área, de 1992, 
rompe — discursivamente — com o ecletismo teórico-metodológico na forma 
como tenho apresentado anteriormente, bem como em relação aos documentos 
produzidos pelos profissionais da administração de Luiza Erundina que, ante-
cederam o currículo oficial, compondo o seu processo de produção. Há também 
documentos que são posteriores ao currículo oficial e que apresentam aglutina-
ções teórico-metodológicas, inclusive com relatos de práticas de professores. Per-

Marlete Carboni Tardelli, Maria Madalena Iwamoto Sercundes, Ana Maria Bonato Garcez Yasuda, 
Eliana Nagamini, Kazuko Kojima Higuchi, Carla Diniz Lapenda, José Luiz Miranda, Elisa Duarte 
Teixeira, Ana Claudia da Silva, Magalí Elisabete Sparano, Rosemeire Carbonari, Luciano Biagio To-
riello, Maria Stella Aoki Cerri, Conceição Aparecida de Jesus, Ivanhoé Robson Marques Bonatelli, 
Marcela Cristina Evaristo, Ana Elvira Luciano Gebara, Patricia Cristina Montezano, Ynaray Joana da 
Silva, Maria José Ciccone Teixeira, Fernando Valeriano Viana.

37  Roseney Rita Teggi Kotait; Rui Alves Grilo, Maria Isabel V. Salvagnini, Dayse Domene Ortiz, Eli-
zete Maria Dantas Rocha, Maria Manoela Pereira Marques, Maria Imaculada Pereira, Cleuza Ma-
zzei Marchi, Maria Cecília Lemos, Ricardo Pignatti, Fernando Valeriano Viana, Vânia do Socorro 
Fernandes, Conceição Aparecida de Jesus, Júlio de Camargo Neto, Ignez Bonifácio Morrone, Izabel 
Gertrudes Morata Tápias Jara, Rosa Edine Monteiro Rebello Silva, Gérson Tenório dos Santos, José 
Edinaldo Freitas Couto, Zoraide Inês Faustinioni Silva e América dos Anjos Costa Marinho e Meyri 
Venci Chieffi.
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manece, pois, desde os documentos da administração anterior, um rompimento 
discursivo definitivo com os métodos de alfabetização.

5. Construtivismo e os novos parâmetros de qualidade na escola: 
consolidação da teoria na rede 

Ao final do mandato de Luiza Erundina, elegeu-se para a administra-
ção municipal Paulo Salim Maluf, filiado ao Partido Democrático Social. Paulo 
Maluf, nesse segundo mandato (1993-1996)38, teve por secretário municipal de 
educação o professor Sólon Borges dos Reis, que também respondia como vice-
-prefeito39. A chefia da Diretoria de Orientação Técnica ficou a cargo de Kátia 
Issa Drügg (1993-1994) e Waldemir José Giberni (1995-1996).

Na esteira dessa trajetória, quanto à produção de documentos curriculares 
e de formação de educadores no município de São Paulo, no período da admi-
nistração de Paulo Maluf, houve uma quantidade muito grande de documentos 
sobre o ensino de leitura e escrita. As discussões acerca da publicação do Plano 
Decenal de Educação, fruto da Conferência de Educação para Todos, de Jontiem, 
contribuíram para esse fenômeno. O currículo oficial — Currículos e programas: 
organizadores de área – ensino fundamental —, porém, só foi publicado no último 
ano da administração, 1996, uma recorrência que se pode perceber no período 
aqui analisado. 

Os documentos de formação de educadores dessa administração 
apresentam como principal fundamento teórico-metodológico o construtivismo 
em alfabetização, aliado ao princípio neoliberal de Qualidade Total da Educação, 
marca da administração de Paulo Maluf. Consoante a isso, o aporte teórico mais 
recorrente foi a literatura produzida por Cosete Ramos, atuante no Ministério da 
Educação. O construtivismo em alfabetização, contudo, não foi apresentado sem 
prescindir de novos ecletismos, a saber, com poucos indícios do interacionismo 
linguístico, indícios das teorias do letramento e “Método Paulo Freire” de 
Alfabetização. 

Entre os primeiros anos da administração, houve uma pesquisa com os 
profissionais da rede municipal de ensino, a fim de uma nova reforma curricular40. 
Entre fevereiro e março de 1995, publicou-se uma versão preliminar de um novo 

38  Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo nos períodos de 1969-1971 e 1993-1996.

39  O gabinete da Secretaria Municipal de Educação era composto, também, por Ronnie José Senne 
Costa, superintende municipal de educação; Reynaldo de Maria Freitas e Silva; Angela Maria Oliveira 
Mello, como assessora técnica e de planejamento; Maria Alice Bicudo Soares e Vera Lúcia Lahoz 
Fernandez Rivera, como assessoras especiais; entre outros profissionais.

40  A esse respeito, ver Neves (2020).
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documento curricular que, entre outros pressupostos, levou em conta o último 
currículo oficial, publicado em 1992, bem como os “[...] avanços teóricos e prá-
ticos que historicamente a Rede Municipal de Ensino já vinha concretizando” 
(SÃO PAULO, 1996, p. 1). 

Currículos e programas: organizadores de área – ensino fundamental foi publi-
cado em 1996 e teve assessoria de professores da USP e contribuição de cerca de 
400 professores de 1º grau da rede municipal de ensino41, além dos profissionais 
da Diretoria de Orientação Técnica. A assessoria é assinada por Alice Vieira e 
Heloysa Dantas de Matos, professoras da Faculdade de Educação da USP, sendo 
essa última específica para a “área” de alfabetização.

A equipe responsável pela área de Português, contou com: Divarcy Mar-
condes Batistuzo, Eliete Bevilacqua Presta, Juçara Maria Mendes Ponciano de 
Lima, Maria Helena Lopes Coelho Berti, Maria de Lourdes da Cunha Mon-
tezano, Maria Luiza Moretti Gentille, Miriam dos Santos Grilo, Marta Leonor 
Silva Pincigher Pacheco Vieira e Roseney Rita Teggi Kotait.

Quanto ao conteúdo, nesse documento curricular, são percebidas prescri-
ções para alfabetização baseadas integralmente no construtivismo. Recorre-se 
aos conceitos de filogênese e ontogênese, sujeito cognoscente, ambiente alfa-
betizador entre outros. Quanto ao ensino de Português, de forma mais ampla, 
são aglutinados preceitos teóricos do interacionismo e letramento, mas como 
simples complementação. No que compete especificamente ao interacionismo 
linguístico, diferentemente dos currículos anteriores, esse não foi organizado de 
acordo com as três práticas, demonstrando uma descontinuidade e a hegemonia 
da concepção construtivista. 

 

Conclusão

Com base nos dados aqui apresentados, observa-se que as primeiras pres-
crições pautadas no construtivismo em alfabetização na perspectiva de Ferreiro e 
Teberosky foram adotadas na rede municipal de ensino de São Paulo em 1985, 
com reformulação do programa de ensino até então vigente. Nesse processo inicial, 
construtivismo figurou no novo programa de modo articulado a alguns aspectos da 
perspectiva dos métodos de ensino e também ao interacionismo linguístico. 

Após isso, na administração de Jânio Quadros (1986-1988), o construti-
vismo foi adotado de forma explícita, de modo a ser implementado como teoria 
“alternativa” para as propostas de alfabetização. Embora o construtivismo tenha 
sido prescrito como teoria base para se pensar a alfabetização nesse período, per-

41  Para a área de Língua Portuguesa, houve a colaboração de 87 professores, tendo 45 deles se dedicado 
especificamente à alfabetização (NEVES, 2020, p. 164).
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sistiram as proposições interacionistas, mantendo-se a perspectiva de apropriação 
eclética dessas teorias. 

Na gestão municipal seguinte, durante mandato de Luiza Erundina (1989-
1992), no movimento de reorientação do currículo, as proposições construtivistas 
foram perdendo espaço, de modo que o currículo para o ensino da língua portu-
guesa produzido em 1992 tenha se pautado exclusivamente nos pressupostos do 
interacionismo linguístico. 

Embora tenha ocorrido esse tipo de “apagamento”, a partir de 1993 verifi-
ca-se um novo processo de reformulação das propostas de ensino na rede muni-
cipal de São Paulo, de modo a consolidar o construtivismo como teoria essencial 
e indispensável para se pensar a alfabetização. 

Mesmo que entre 1993 e 1996 ainda se verifique as proposições “ecléticas” 
entre construtivismo e interacionismo, reforça-se uma percepção do construtivis-
mo como teoria específica para se pensar a aquisição da escrita, enquanto inte-
racionismo se aplicaria a outros aspectos da aprendizagem da língua portuguesa. 
Dessa maneira, observa-se que entre 1985 e 1996 o construtivismo em alfabetiza-
ção foi se tornando referência para as prescrições curriculares para o ensino inicial 
da leitura e da escrita, contribuindo para que essa teoria se tornasse hegemônica 
nesse campo. Com relação a isso, cumpre destacar, ainda, dois aspectos: o grande 
volume de documentos de natureza curricular produzidos em cada gestão muni-
cipal, indicando que a Educação era parte importante das políticas de governo, 
ocasionando algumas descontinuidades em função da mudança de currículo a 
cada três anos em média; a aproximação de determinadas gestões à época identi-
ficadas mais como de esquerda ou em oposição aos poderes instituídos em outras 
esferas com pressupostos do interacionismo linguístico. Foi na gestão do PMDB, 
entre 1983 e 1985, e do PT, entre 1989 e 1992, que essa teoria teve mais espaço 
nas proposições curriculares adotadas na rede municipal de ensino de São Paulo. 
Com relação ao PMDB, à época representado no município por Mário Covas, 
ainda que não se tratasse de um governo de esquerda, tal como foi o do PT, de 
Luíza Erundina, consistia em governo de oposição ao regime militar, portanto, 
identificado como um tipo de governo de esquerda, embora não fosse na essência 
de suas bases políticas e ideológicas. 
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9. O DEBATE EM TORNO DO MÉTODO FÔNICO  
DE ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL: OS CAMINHOS 
DO RELATÓRIO ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 
(2003-2019)

Bruno Marini Bruneri 

Introdução

Anunciada como o “marco da educação brasileira”, a Política Nacional de  
Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto Presidencial Nº 9.765, de 11 de 
abril de 2019 (BRASIL, 2019a), configurou-se, em nosso país, como uma política 
pública conservadora e autoritária, reflexo de um projeto de governo antidemo-
crático, que privilegia um único método de alfabetização, o método fônico, im-
pondo-o a todo o país via legislação (ALBURQUE e BOTO, 2021; MORAIS, 
2019; MORTATTI, 2019b).

Tendo em vista que essa definição tem relação direta com os interesses de 
grupos de empresários e pesquisadores que defendem a retórica fonocentrista42, 
a discussão abordada neste texto pauta-se na (re)ascensão do discurso em defesa 
do método fônico nas últimas décadas, com o intento de contribuir para o debate 
sobre a História da Educação, com enfoque na História da Alfabetização.

Dessa maneira, as discussões contidas neste texto não buscam encerrar, 
tampouco esgotar os     debates sobre os discursos que envolvem a ascensão do mé-
todo fônico no atual cenário educacional brasileiro. Entretanto, o objetivo foi 
destacar alguns questionamentos que ecoam das vozes que sustentam o polêmico 
em torno do ressurgimento da defesa do método como “salvação” para alfabetiza-
ção no país, a finalidade de entender, à luz de uma recente história da educação, 
quem são os atores e quais falas e intencionalidades sustentam a sua proposição 
como política pública instituída via Decreto presidencial. 

Ademais, é importante compreender esse debate sob a ótica da História da 
Alfabetização, pois ao

[...] levantar questionamentos a respeito da questão social 
e política que envolve o ato de ler extrapola a mera questão 

42  “O termo “fonocentrismo” foi utilizado pela primeira vez por Jacques Derrida (2008) para designar a 
centralidade da fala sobre a escrita. Embora o termo não diga respeito somente aos adeptos do método 
fônico de alfabetização, no presente trabalho as recorrências a ele se referem unicamente a esses adep-
tos” (BAGATIN, 2012, p. 8).
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metodológica da adoção de um método fônico ou  do método 
analítico.
O desconhecimento de aspectos multifacetados absolutamente 
desconsiderados no documento da Política Nacional de 
Alfabetização restringe a questão da alfabetização a estudos de 
base cognitivas e metodológicas; e silencia a consciência social, 
histórica e política do processo [...]. (ALBUQUERQUE E 
BOTO, 2021, p. 12)

Assim, trago, neste texto, a análise do Relatório Final do Grupo de Trabalho 
Alfabetização Infantil: os novos caminhos, resultado do Painel Internacional de Es-
pecialistas em Alfabetização Infantil, com o intento de mostrar que o documento 
vem balizando, nos últimos anos, a ascensão do discurso em defesa do método 
fônico, concomitantemente com outras questões que não são foco aqui. 

Por meio de retórica pautada especialmente nas Ciências Cognitivas, 
ao se dizerem preocupados com os índices insatisfatórios dos alunos em início 
de escolarização, os defensores do método fônico buscam invalidar outras 
teorias, como o construtivismo, o interacionismo linguístico e os estudos 
do letramento,  acusando-as de responsáveis pelo fracasso da alfabetização 
brasileira (BAJARD, 2006; BAGATIN, 2012; BRUNERI, 2015; MORTATTI, 
2009, MORTATTI, 2010).

Em face disso, o documento aqui analisado se apresenta como o grande 
catalisador do movimento em prol do método fônico, tendo sido publicado pela 
primeira vez em 2003, pela Câmara dos Deputados. Posteriormente, esse docu-
mento foi impresso em formato de livro, em 2005, pela Memnon43 e foi reeditado 
em 2007, pela Câmara dos Deputados. 

Mais recentemente, a reedição  desse documento culminou com a publi-
cação da Política Nacional de Alfabetização (PNA), em 201944, pelo gabinete do 
deputado federal Gastão Vieira (Partido Republicano da Ordem Social – PROS).

Dessa maneira, este texto insere-se numa perspetiva da História do Tempo 
Presente, centrada na observação dos diferentes tempos sobrepostos na discussão 
e na organização recente do discurso em torno do método fônico como a “salva-
ção” para o fracasso em alfabetizar as crianças brasileiras. 

A retórica fonocentrista: os primeiros caminhos

Desde a sua primeira publicação, o Relatório final do grupo de trabalho Alfa-
betização Infantil: os novos caminhos (2003, 2005, 2007) foi tema de artigos cien-

43  Editora voltada para publicações nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia.

44   Para este trabalho, utilizaremos as duas últimas edições do Relatório.
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tíficos e objeto de pesquisa de mestrados e doutorados, principalmente nas áreas 
de Educação e Linguagem.

Composto por pesquisadores nacionais e estrangeiros45 ligados à Ciência 
da Cognição e  coordenados pelo fundador-presidente da Organização Não Go-
vernamental (ONG) Instituto Alfa e Beto (IAB), o grupo de autores recomendou 
a substituição das prescrições pautadas na teoria construtivista, em documentos e 
diretrizes oficiais nacionais, pelas decorrentes do método fônico.

A necessidade de discutir sobre esse movimento pauta-se nas grandes 
proporções que os discursos constantes da publicação vêm tomando a partir de 
então, pois

[...] sem desmerecer ou desconfiar das boas intenções fonocen-
tristas, alguns elementos discursivos usados no debate de ideias 
por eles estão longe de contribuírem para o avanço da ciência no 
campo da alfabetização, como: a agressividade com que se refe-
rem aos outros métodos; comparação do método  fônico com o 
construtivismo de forma maniqueísta; falseamento da realidade 
quanto  à suposta neutralidade científica, política e ideológica do 
método fônico; vinculação com as ciências exatas como estraté-
gia de apresentar sua proposta como “confiável”; dentre outras. 
(BAGATIN, 2012, p. 52, grifos do autor)

Desse modo, ao compor a discussão pretendida para este texto, como prin-
cipais referências, foram utilizadas produções científicas derivadas dessas áreas de 
estudo. Na seleção, recorremos principalmente aos trabalhos de Bajard (2006), 
Bagatin (2012), Calil, Lopes e Felipeto (2006) e Weizs (2004) que, emblemáticos 
e contrários aos princípios  norteadores do documento, questionaram o rigor cien-
tífico de seu conteúdo, ao traçarem um paralelo entre o que existe de pesquisas 
sobre a alfabetização e os dados apresentados pelo grupo responsável pela elabo-
ração do Relatório final do grupo de trabalho Alfabetização Infantil: novos caminhos.

Em se tratando da discussão propriamente dita, contabilizando os elemen-
tos pré- textuais e pós-textuais, o Relatório conta com 182 páginas, redigidos em 
seis capítulos  escritos em tom confrontador e messiânico. Seu conteúdo basica-
mente aponta os “novos caminhos” por meio da alteração da influência constru-
tivista pela fonocentrista nas recomendações pedagógicas oficiais, no caso, as que 
constam nos Parâmetros Curriculares Nacionais das séries iniciais.

Com o objetivo de elevar o método fônico à categoria de “salvador” do pro-
blema do ensino de leitura e escrita, através de uma retórica baseada em “evidên-
cias científicas”, o texto do relatório está recheado de afirmações, como estratégia 

45  Os membros do grupo são: Cláudia Cardoso-Martins (Brasil), Fernando Capovilla (Brasil), Jean-
-Emile Gombert (França), João Batista Araújo e Oliveira - Coordenador do Relatório (Brasil), José 
Carlos Junca de Morais (Bélgica), Marilyn Jager Adams (EUA) e Roger Beard (Inglaterra).



151

de convencimento, aparentemente forçoso, de rebaixar a teoria construtivista ao 
nível do amadorismo. Dessa maneira, encontra-se nesse relatório afirmações, por 
exemplo, como:

Nos últimos 30 anos, foram feitos notáveis progressos científi-
cos. O estudo da  leitura hoje se constitui em um ramo cientí-
fico sólido. Também nesse período, importantes avanços foram 
realizados nas práticas de alfabetização de inúmeros países. O 
Brasil se encontra à margem desses conhecimentos e desses pro-
gressos. (BRASIL, 2007, p. 13)

O problema é que uma postura eminentemente política ou ide-
ológica levou, em diversos países, e continua levando, no Brasil, 
a uma rejeição de evidências objetivas e científicas sobre como 
as crianças aprendem a ler. (BRASIL, 2007, p. 20)

Todos esses estudos adotam procedimentos científicos bem 
estabelecidos e reconhecidos pela comunidade científica inter-
nacional. (BRASIL, 2007, p. 22)

O estudo da alfabetização rompeu com o mundo da especulação 
e do amadorismo. (BRASIL, 2007, p. 23)

Ainda que os autores afinquem por demonstrar com clareza e solidez a 
fidedignidade de seus argumentos, esse esforço altiloquente redunda-se em frases 
de efeito, com argumentos pouco sólidos e obscuros, assim descritos por Bajard 
(2006):

A necessidade de recorrer compulsivamente ao argumento de 
autoridade da ciência acaba funcionando como denegação, ge-
rando suspeitas sobre a força da própria argumentação. O Re-
latório, que recorre até à caricatura para desconsiderar o pen-
samento alheio, assemelha-se mais a um panfleto do que a um 
texto científico. (p. 495)

Para ampliar a credibilidade de suas proposições, o grupo responsável pela 
elaboração do relatório utiliza-se de experiências internacionais, como a substi-
tuição do construtivismo pela abordagem fônica realizada por países desenvol-
vidos, como os Estados Unidos, a França e a Inglaterra. A título de ilustração, 
toma-se o caso particular desse último país que, segundo o relatório, em 1996, 
contava com 45% dos seus alunos da 4ª série abaixo dos níveis mínimos de de-
sempenho de leitura esperados e abaixo das médias internacionais:

A partir de 1997, com a National Literacy Strategy, 
começaram a ocorrer notáveis mudanças nas práticas de ensino, 
incluindo o uso do método fônico e o estímulo a práticas 
orientadas de leitura e uso do tempo em sala de aula. Poucos 
anos depois, a porcentagem de alunos abaixo do mínimo caiu 
de 45% para 20% e, em 2001, a Inglaterra passou a ocupar o 
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3º lugar no ranking internacional de desempenho em leitura, 
comparativamente a 35 outros países (BRASIL, 2007, p. 23, 
grifos dos autores).

Entretanto, traçar esse tipo de comparação configura-se como um pro-
fundo equívoco. Em artigo que trata da querela dos métodos no Brasil e do res-
surgimento da discussão sobre o método fônico como alternativa metodológica, 
Mortatti (2008, p. 105) alerta que:

Essa afirmação se baseia em raciocínio sofismático, segundo o 
qual o que serve para alguns países desenvolvidos em determi-
nado momento histórico e como resposta a suas necessidades 
específicas, serve para todos os outros subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento, independentemente das diferenças históricas, 
políticas, sociais,  culturais e linguísticas entre esses países e de 
suas necessidades específicas. Trata-se  apenas de imitar modelos 
resultantes de pesquisas e necessidades de outros, como se  se 
tratasse de problemas universais idênticos, com soluções igual-
mente universais e idênticas.

Os enfoques metodológicos utilizados nesses países são semelhantes aos 
daqui, mas não idênticos, sejam pelas diferenças linguísticas, sejam pelos procedi-
mentos didáticos adotados nos processos de ensino/aprendizagem, sejam, ainda, 
pelas condições econômicas, materiais e culturais do processo de escolarização.

Nesse sentido, como explica Morais (2012):

Os autores de tal acusação defendem suas cartilhas fônicas e 
dizem que, como demostra a literatura estrangeira, os professo-
res dos países de língua inglesa, que usam “phonics”, têm muito 
melhores resultados que os que usam “métodos globais” (que é 
como traduzem o que naqueles países é denominado “enfoque 
whole language”). A leitura de boas pesquisas sobre a “guerra 
dos métodos” em inglês (cf. HURRY, 2004)46 nos ensina que 
tal polarização é falsa. (MORAIS, 2012, p. 36, grifos  do autor)

A partir dessa lógica, Hurry (2004) aponta que, diferentemente de como 
ocorre no Brasil, nos países de língua inglesa, a sistematização do tratamento 
grafema-fonema é feita com outros tipos de atividades de leitura, como, por 
exemplo, de textos reais, sem vocabulário restrito às correspondências entre 
letra e som já ensinadas. Também se admitem os erros da criança, ao escrever 
espontaneamente, quando solicitada, atividades que pouco têm a ver com esse 
enfoque metodológico (MORAIS, 2012).

46  HURRY, J. Comparative Studies of Instructional Methods. In: Nunes, T. BRYANT, P. (org.). 
Handbook of Children’s Literacy. Dordrecht: Kluwer Academic Publichers, 2004, p. 557-574.
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O problema com a polêmica que se quer importar dos países 
“desenvolvidos” — sob  o argumento de que eles é que entendem 
de educação enquanto nós só entendemos de futebol — é que 
ela não contribui em nada para o debate das questões da 
educação brasileira: não está acrescentando nada ao estado do 
conhecimento na área; não está ajudando em nada a enfrentar o 
nosso verdadeiro desafio que é o de criar a competência necessá-
ria para alfabetizar todas a nossas crianças e não apenas as que já 
chegam à escola com concepções relativamente avançadas sobre 
o sistema de escrita em português. Competência que precisa ser 
construída pelo professor e que não pode ser substituída pela 
adoção desta ou daquela cartilha, seja ela fônica ou metafônica 
(WEIZS, 2004, p. 05, grifos da autora).

Com isso, os defensores do método fônico instauraram no relatório em 
questão uma confusão entre métodos de ensino, pois, ao compararem as práticas 
realizadas aqui e as internacionais, acusando o construtivismo de fracasso e des-
considerando a inúmeras diferenças existentes entre esses países. Para eles, “Os 
PCNs, como os proponentes da Whole Language, pretendem não  se associar a 
nenhum método, mas propõem um ensino de leitura incidental, o que, na prática,  
equivale ao método ideovisual [...]” (BRASIL, 2007, p. 65).

Por essa razão, Weizs (2004) explica que os sujeitos envolvidos com a ela-
boração desse relatório, alguns dos quais editores de cartilhas fônicas: 

[...] têm feito afirmações sem qualquer fundamento sobre a 
didática da alfabetização de corte construtivista interacionista. 
Uma delas é que esta didática foi “derrotada” e abandonada tan-
to na França como nos EEUU. Esta didática nunca foi “der-
rotada” nem nos EEUU nem na França, não porque ela seja 
“invencível” e sim porque ela é desconhecida nestes dois países. 
As práticas didáticas que estão sob ataque nestes dois países são 
as seguintes: na França a proposta de leiturização cujo expoente 
mais conhecido no Brasil é Jean Foucambert e nos EEUU o 
movimento Whole Language. Nenhum dos dois é ou se diz cons-
trutivista. (WEIZS, 2004, p. 04, grifos da autora)

Essa discrepância entre esses países desenvolvidos (adeptos do método fô-
nico e vitoriosos no ranking mundial), segundo os fonocentristas, seria decorren-
te do grau de cientificidade que apoia suas respectivas recomendações nacionais 
para alfabetização (BAGATIN, 2012), diferentemente do Brasil que, adepto do 
construtivismo calcado no “mundo da especulação e do amadorismo” (BRASIL, 
2007, p. 21), não deu conta de alfabetizar as massas, porque somente o método 
fônico, fundado em teorias provenientes de “pesquisas atuais sobre leitura obede-
cem às mesmas regras aplicáveis às demais ciências experimentais, como a Física 
ou a Biologia” (BRASIL, 2007, p. 21).
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Sobre essa retórica, alerta Bajard (2006, p. 495) que,  “[p]ara os autores, as 
ciências humanas seriam epistemologicamente equivalentes às ciências do 
mundo físico! Paradoxalmente, o discurso emitido hoje pelos cientistas da na-
tureza é menos messiânico que o mantido pelo Relatório”. Essa citação deflagra, 
mais uma vez, o apelo dos fonocentristas ao persuadir o leitor por meio de um 
discurso agressivo e manipulador, que pouco contribui para o enfrentamento dos 
reais problemas da alfabetização atual.

Muitas páginas poderiam ser escritas sobre as fragilidades do documento. 
No entanto, nos limites deste texto, selecionamos algumas premissas 
ilustrativas elencadas por Bajard (2006), que colocam ainda mais em dúvida 
a cientificidade do Relatório, quando se trata das concepções de linguagem e 
ensino/aprendizagem:

• a lógica da argumentação deixa a desejar;
• a linguística de referência, historicamente marcada, é re-

dutora;
• a dimensão semiótica é esquecida, embora se trate de uma 

linguagem       visual;
• a psicologia do ato de ler e da aprendizagem remete a 

uma concepção mecanicista e autoritária (BAJARD, 
2006, p. 496).

A análise feita pelo autor supracitado evidencia características muito 
próximas entre as concepções expressas pelo Relatório e as antigas cartilhas 
baseadas em métodos tradicionais, atribuindo uma nova embalagem a uma velha 
mercadoria47.

Como dito anteriormente, o Relatório foi objeto de estudos de muitas 
pesquisas e debates. Logo, a discussão abordada por este trabalho insere um deli-
neamento geral do documento veiculador da retórica fonocentrista.

Desse modo, são expostos os principais argumentos dos defensores do mé-
todo fônico, ao elevar uma metodologia historicamente comprovada como ex-
cludente e alienante ao patamar de “revelação científica”. Além disso, acusam o 
construtivismo, de forma  maniqueísta, como o vilão do fracasso da alfabetização 
brasileira, desconsiderando o histórico de baixos índices de escolarização mar-
cados na trajetória de nossa educação, bem como  outros aspectos internos e 
externos à escola.

Aspecto importante ainda a ser destacado sobre o relatório aqui em ques-
tão é que, apesar de toda sua retórica, ele não obteve o sucesso esperado pelos seus 
propositores, sobretudo no que tange à imposição de uma nova orientação curri-
cular para todo o país baseada no método fônico. Mesmo quando foi reeditado, 

47  Expressão utilizada por Bajard (2006) em referência ao método fônico proposto pelo Relatório.
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em 2006, Fernando Haddad, então  Ministro da Educação, até ensaiou sugerir 
uma revisão dos PCN, mas não levou a proposição adiante, pois percebeu “[...] 
que o debate estava a gerar mais calor do que luz [...]”, desistindo de recomendar 
um método oficial para o país (SCHUWARTSMAN, 2009, s/p).

Contudo, mesmo não surtindo o efeito esperado de início, o relatório per-
maneceu em circulação, sendo adotado como referência para algumas propostas 
curriculares municipais e estaduais, além de ser objeto de discussão em matérias 
de jornais e revistas de grande circulação pelo país. Também os debates enseja-
dos pelo relatório foram ganhando, gradativamente, projeção e espaço no cenário 
educacional, corroborando para um levante da retórica fonocentrista. 

Com isso, também os propositores do método fônico e membros da co-
missão responsável pela elaboração do relatório ganharam projeção nacional, com 
produção e disseminação de materiais didáticos, muitos deles adotados por algu-
mas redes de ensino. Esse é o caso do Instituto Alfa e Beto, criado pelo coordena-
dor do relatório, e que é responsável pelos materiais de abordagem fônica mais 
recorrentemente adotados no país.  

Como constava no próprio site do Instituto, já em 2015, ele atuava 

[...] em todo o território nacional. Ao longo de sua existência, 
já esteve presente em 18 dos 27 estados da Federação em pro-
gramas patrocinados pelo Ministério da Educação, Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação e também por meio de 
parcerias envolvendo empresas públicas, privadas e organizações 
não governamentais. O IAB já esteve presente em mais de 700 
municípios – seja em redes estaduais ou municipais. (IAB, 2015)

Isto posto, pode-se dizer que, embora inicialmente sem obter o sucesso 
esperado, a  permanência da circulação do debate pautado no relatório de 2003 
foi fundamental no  processo de difusão de uma defesa em torno do método 
fônico como alternativa para o fracasso da alfabetização, principalmente pelos 
recursos publicitários utilizados pelos envolvidos nessa discussão. 

Com isso, esse documento foi reeditado em 2019, sob responsabilidade do 
Instituto Alfa e Beto, com elementos importantes para se compreender o ressurgi-
mento do debate em torno da “cientificidade” do método fônico. 

A 3ª Edição do relatório: velhos novos caminhos

Disponível para dowonload no site oficial da Secretaria de Alfabetização, 
do Ministério da Educação, a 3ª edição revisada do Relatório Final do Grupo de 
Trabalho Alfabetização Infantil: os novos caminhos integra o conjunto dos docu-
mentos pertencentes à Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo Decre-
to Presidencial nº. 9765, de abril de 2019. 
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A nova versão do relatório, contabilizando os elementos pré e pós-textuais, 
soma 233 páginas; e conta com os mesmos seis capítulos escritos das edições ante-
riores. A capa possui design moderno, inclui desenhos geométricos nas cores preto e 
branco. No canto superior esquerdo, aparece o nome, em destaque, do deputado Gas-
tão Vieira. No centro, está o título completo em caixa-alta; no canto inferior esquerdo, 
a informação da 3ª edição  revisada, o local e o ano de publicação: Brasília – 2019.

A segunda capa, sem arte gráfica, traz, no centro superior, o local de 
propulsão da nova versão do relatório, o gabinete do deputado Gastão Vieira; 
no centro, o nome do documento; abaixo dele, o número da edição, seguido das 
informações da primeira edição do documento, local e data48.

A terceira capa traz novamente as mesmas informações da segunda capa, 
acrescidas das notas da equipe editorial, sob coordenação e organização de João 
Batista Araujo e Oliveira, responsabilidade pela 3ª edição Luiz Carlos Faria da 
Silva e autor de capa e projeto Gráfico Pablo Maury Braz, além do endereço físico 
e eletrônico do gabinete do deputado Gastão Vieira.

Nessa edição foram mantidas as apresentações do documento da 1ª e 2ª 
edições, acrescida a apresentação da 3ª edição. Todas assinadas pelo deputado 
Gastão Vieira.

Apesar de não serem objetos da análise, as duas primeiras apresentações 
são indicativos dos diferentes momentos e interlocutores com que o documento 
procurava dialogar.

Antes de comentar sobre os aspectos internos do documento, é necessário 
conhecer brevemente as vozes presentes no relatório em favor do método fônico. 
São três os mais emblemáticos e envolvidos na terceira edição: o deputado Gastão 
Vieira, os professores João Batista Araujo e Oliveira e  Luiz Carlos Faria da Silva.

O deputado Gastão Vieira, segundo informações do site “PROS na Câma-
ra”49, nasceu em São Luís, no estado do Maranhão, no dia 15 de junho de 1946. 
É advogado formado pela Universidade Federal do Maranhão e é funcionário, 
de carreira, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Foi filiado ao PMDB em 1985 e em 1986 foi eleito deputado estadual. 
Foi cinco vezes deputado federal pelo Maranhão. Nas eleições de 2010, foi o mais 
votado no estado, com mais de 134 mil votos. Foi por duas vezes presidente da 
Comissão de Educação da Câmara Federal. Exerceu, ainda, os cargos de Secre-
tário de Educação e de Planejamento e Orçamento do Maranhão. Foi Ministro 
do Turismo durante quase três anos, no governo Dilma Rousseff. Ocupou a pre-

48  “Relatório apresentado no Seminário O Poder Legislativo e a Alfabetização Infantil: os Novos 
Caminhos, realizado em 15 de setembro de 2003.” (BRASIL, 2019).

49  Disponível em: http://prosnacamara.org.br/deputado/gastao-vieira. Acesso em: 22 jul. 2021.
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sidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Atual-
mente é deputado federal (legislatura 2019 - 2023) filiado ao PROS.

Tendo em vista a condição de fundador do Instituto Alfa e Beto, que detém 
os direitos autorais do relatório, buscamos no site50 da organização as informações 
sobre o professor João Batista Araujo e Oliveira. Ele é formado psicólogo e possui 
doutorado em Educação pela Florida State University (1973). Também fez o es-
tágio de pós-doutorado na Graduate School of Business, Stanford University (1977-
1978). Foi professor universitário no Brasil (UFMG, COPPEAD/UFRJ) e na 
França (Université de Bourgogne, Dijon). Além disso, em 2016, recebeu o Prêmio 
“Darcy Ribeiro” da Comissão de Educação e Cultura, da Câmara dos Deputados.

Quanto à sua produção acadêmica, publicou dezenas de artigos em re-
vistas nacionais e internacionais, bem como livros técnicos e outros voltados 
para  políticas públicas. No mais, João Batista Araujo Oliveira teve grandes par-
ticipações em órgãos governamentais e organizações financeiras internacionais, 
atuando como diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e se-
cretário executivo do MEC. Além disso, trabalhou como funcionário do Banco 
Mundial, em Washington, e da Organização Internacional do Trabalho, em 
Genebra. Em 2006, criou o Instituto Alfa e Beto, “[...] que se dedica a promover o 
conceito de educação baseada em evidências e tem foco em intervenções voltadas 
para a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental com ênfase na 
alfabetização e leitura” (IAB, 2021, s.p.).

O terceiro envolvido diretamente na reedição do documento teve a 
incumbência de revisar as edições anteriores. O professor Luiz Carlos Faria 
da Silva, atualmente, é professor no curso de licenciatura em Pedagogia na 
Universidade Estadual de Maringá, no campus de Maringá, estado do Paraná. 
Segundo os dados disponíveis na Plataforma Lattes51, ele é  graduado em 
Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), possui  
mestrado em Educação: História, Política, Sociedade pela mesma universidade 
e doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Ainda 
segundo o seu currículo, “[t]em experiência na área de Educação, com ênfase em 
Filosofia da Educação e Métodos de Ensino em Alfabetização”.

Apesar de quase duas décadas da 1ª edição, aparentemente essa ter-
ceira,  mesmo revisada, difere pouco das anteriores. Além da modernização do 
design gráfico e de uma nova apresentação assinada pelo deputado Gastão Vieira, 
há apenas duas revisões mais significativas. 

50  Disponível em https://www.alfaebeto.org.br/tagdiv-composer-draft/. Acesso em: 22 de jul. 2021.

51  Disponível em http://lattes.cnpq.br/5434573860173194. Acesso em: 22 jul. 2021.
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A primeira refere-se à atualização dos dados contidos nos capítulos IV e 
V. Os demais continuam com os mesmos conteúdos das edições anteriores, e um 
novo desfecho para o capítulo VI.

O capítulo IV dedica-se à apresentação de “[...] uma breve descrição da 
situação e dos problemas de alfabetização em três países, Inglaterra, França e 
Estados Unidos” (BRASIL, 2019b, p. 89), e a sua revisão, de acordo com o re-
visor, justificada em nota de rodapé, se fez necessária, pois “[a] presente edição 
incorpora alguns importantes avanços nos resultados desses países, decorrentes 
da implantação das políticas e práticas descritas na versão anterior, e aqui atuali-
zadas” (idem).

O capítulo V, com algumas revisões em notas de rodapé, tem o intento 
de aproximar a discussão sobre alfabetização para o nível brasileiro, mostrando 
os dados das avaliações de larga escala em nível nacional, bem como de alguns 
estados e municípios. No texto do documento consta que:

Este capítulo foi elaborado a partir de uma perspectiva compa-
rativa, embora tendo como público-alvo uma audiência brasi-
leira, composta por pessoas familiarizadas com o contexto e, em 
diferentes medidas, com os detalhes que nele são discutidos. Ele 
se apoia nos argumentos desenvolvidos nos capítulos anterio-
res, bem como na experiência já descrita de outros países, para 
apresentar uma visão crítica e comparativa da situação do Brasil 
(BRASIL, 2019b, p. 161).

Entendo que essa segunda modificação, apesar da aparentemente sutil in-
serção, é a mais importante no documento. Além do construtivismo, parece que 
os fonocentristas buscam um novo interlocutor para colocar na discussão: a 
Base Nacional                              Comum Curricular (BNCC)52.

A sigla BNCC aparece apenas seis vezes em todo o texto do documento. 
As duas primeiras vezes, no oitavo parágrafo da introdução assinada pelo depu-
tado Gastão Vieira, a terceira no meio do texto e as outras três no desfecho do 
documento intitulado                “Comentário final desta 3ª edição”. 

Por se tratar de uma análise concisa da reedição do relatório, reproduzo 
as citações envolvendo a BNCC para evidenciar os usos e, posteriormente, as 
reflexões. 

52  Com o intuito de regulamentar minimamente os currículos dos estados e municípios, de escolas 
públicas e privadas, a BNCC foi homologada em 20 de dezembro de 2017, por meio da Portaria 
MEC Nº 1.570, fixando a normativa prevista na LDB Nº 9.394/1996. Ficou oficialmente instituída 
como política curricular nacional em 22 de dezembro de 2017, pelo Conselho Nacional de Educação, 
por meio da Resolução Nº 2, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 
Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito 
da Educação Básica.
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No contexto da discussão da BNCC – Base Nacional Curri-
cular Comum nem o MEC nem grupos da sociedade que se 
organizaram para promover suas ideias deram espaço para um 
debate adequado do tema. Com efeito, destaco os docu-
mentos produzidos por uma equipe de cientistas brasileiros que 
participam da comunidade científica internacional que trabalha 
sobre o tema, e que manifestaram suas divergências sobre as 
propostas de alfabetização ali contidas, tanto do ponto de vista 
das omissões existentes nas propostas para a educação infantil 
quando de problemas por eles identificados na proposta final 
adotada no documento final da BNCC. (VIEIRA, 2019, p. 13, 
grifos nossos)
Na década de 70, as ideias disseminadas pelo movimento de 
“Whole Language” (análogo ao que se denomina de construti-
vismo no Brasil e que foi assumido nos apregoado nos PCNs e 
ainda é influência marcante na BNCC no Brasil) tornaram-se 
muito populares. (BRASIL, 2019b, p. 131, grifos nossos)
No momento em que esta 3ª. versão está sendo revista e reedi-
tada, em Agosto de 2019, o Ministério da Educação e Cultura 
acaba de publicar um documento sobre o tema da alfabetização, 
documento este que cita e incorpora as recomendações do Gru-
po de Trabalho que deu origem ao presente relatório bem como 
do relatório apresentado pela Academia Brasileira de Ciências.
Cabe alertar que a BNCC – Base Nacional Curricular 
Comum – recém aprovada pelo Ministério da Educação – não 
compartilha dessa mesma visão, e, portanto, necessita de uma 
revisão cirúrgica. Ora, como a BNCC orienta a produção dos 
livros didáticos e da avaliação, urge uma revisão da mesma – 
sob pena de perpetuarmos os equívocos das últimas décadas. 
(BRASIL, 2019b, p. 206, grifos nosso) 
Cabe à sociedade brasileira, mas especialmente à comunidade 
acadêmica e às elites dirigentes refletirem sobre o longo prazo 
que decorreu entre o registro das evidências e das recomenda-
ções e a decisão do Ministério da Educação em acatá-las.
[...] – e ainda assim, apenas no papel. O que entrava a ado-
ção das evidências pela comunidade educacional brasileira? Em 
que medida a comunidade acadêmica e, no caso do Brasil, as 
organizações da sociedade civil que tiveram um empenho tão 
ostensivo no encaminhamento da BNCC e de tantas outras ini-
ciativas estão falhando em sua missão de contribuir para educar 
a sociedade brasileira sobre a importância do respeito à ciência 
e do uso de evidências? (BRASIL, 2019b, p. 207, grifos nossos)

Conforme os trechos expostos, apesar de os fonocentristas terem 
conseguido alcançar o intento de materializar a sua concepção de alfabetização 
em uma política pública, aparentemente não se demonstram satisfeitos com a sua 
abrangência.
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Tendo como objetivo guiar os currículos dos estados e municípios de todo 
o Brasil, a BNCC instrui sobre as aprendizagens essenciais para os alunos da 
Educação Infantil até o Ensino Médio (BRASIL, 2018), sem privilegiar direta-
mente uma ou outra abordagem de alfabetização.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento 
de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 
Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade 
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. (PNE) 
(BRASIL, 2018, p. 7)

Assim, é visível que a proposta da PNA rompe com a da BNCC, de pos-
sibilitar às redes estaduais e municipais a adoção de conteúdos e metodologias 
adequadas às suas realidades, “[e]sse direito constitucional parece não interessar 
aos especialistas, empresários e políticos que formularam a PNA” (MORAIS, 
2019, p. 66).

Ademais, sobre as intencionalidades dos fonocentristas:

[...] os proponentes da PNA terem sido ainda mais autoritários, 
impondo o método fônico, querendo varrer da história recente 
da alfabetização brasileira o letramento, o  cuidado  de alfabetizar 
ao mesmo tempo em que se ampliam as práticas de leitura e 
escrita. Os preconceitos descabidos com o construtivismo e 
com o letramento, ao lado da sectária visão de que só estudos 
experimentais podem dizer como devemos alfabetizar, são obra 
dos autores da PNA que, como já dissemos, adotavam esse 
discurso desde 2003. (MORAIS, 2019, p. 67)

Esse movimento constante da reedição do documento, ao atacar a BNCC, 
assim como o construtivismo, evidencia o caráter postulador da 3ª edição pela 
conquista da hegemonia político-ideológica de um grupo de profissionais e em-
presários interessados não essencialmente com a educação nacional, mas com a 
imposição sobre uma visão de escola e de alfabetização, que se utiliza de artifícios 
para minar o debate científico.

Em artigo que inclui reflexões sobre a PNA como “política de Estado”, na 
perspectiva da História da Alfabetização no Brasil, Mortatti expõe que o

[m]étodo fônico/“instrução fônica” e correspondentes evidên-
cias científicas podem, portanto, ser considerados como a face 
mais visível das disputas — protagonizada e conduzida por 
sujeitos públicos e privados que hoje detêm poder político e 
econômico — pela hegemonia do projeto político-ideológico, 
que essa política integra e ao qual está estrategicamente atrela-
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da, complementarmente a outras ações de cunho revisionista ou 
negacionista e a políticas estruturantes do atual governo federal, 
em diferentes áreas, ecoando, por sua vez, mentalidade colo-
nizada e avanço do nacionalismo de extrema-direita, em ou-
tros países, como EUA, França, Holanda, Alemanha, Hungria. 
(MORTATTI, 2019b, p. 41)

Nesse sentido, pode-se dizer que a “atualização” do debate em torno do 
método fônico, (re)proposta em 2003, mas refutada em diversas situações desde 
então, parece ter agido “pelas beiradas”, ganhando espaço cada vez maior na mídia 
em redes de ensino convencidas de sua “eficácia”, numa perspectiva conservadora 
e mecanicista do ensino, cujo ápice se deu com um governo autoritário e anticien-
tífico, que impôs, por Decreto presidencial, uma política nacional de alfabetização 
centrada no método fônico. Com isso, entende-se que o discurso salvacionista dos 
(re)propositores desse debate e a retórica argumentativa de evidência científica a 
partir de experiências internacionais têm sustentado a disseminação da instrução 
fônica, como se ele fosse capaz de mudar os rumos do fracasso escolar em alfabe-
tização, quando, na verdade, mascara os interesses reais de grupos de empresários 
e pesquisadores que lucram com a venda de materiais para a implementação desse 
método de ensino e os problemas de fato existente na escola pública brasileira. 
Dessa forma, é possível compreender que a inclusão do Relatório Final do Grupo 
de Trabalho Alfabetização Infantil: os novos caminhos como parte da Política Nacio-
nal de Alfabetização não se restringe a uma questão de método, mas um projeto 
de escola e sociedade, que toma como face mais visível a questão dos métodos de 
ensino, como demonstra estudo emblemático de Mortatti (2000).  

Considerações finais

O presente texto teve a finalidade de analisar concisamente a 3ª edição 
do Relatório Final do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os novos caminhos,  
resultado do Painel Internacional de Especialistas em Alfabetização Infantil, 
publicada pela primeira vez em 2003, pela Câmara dos Deputados.

O documento, considerado o grande catalisador do movimento em prol 
do método fônico no Brasil, vem recomendando, desde o início dos anos 2000, a 
substituição da teoria construtivista presente nos documentos oficiais do Mi-
nistério da Educação pela abordagem fônica, por meio de uma retórica agressiva, 
baseada em dados de pesquisadores internacionais, que justificam a legitimidade 
do método fônico como ‘salvador’ da alfabetização brasileira.

Apesar de inicialmente não ter alcançado o intento de modificar os docu-
mentos oficiais, o relatório passou a influenciar propostas curriculares municipais 
e estaduais, além de veicular matérias em jornais e revistas de grande circulação, 
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lucrar encontros de formação e palestras aos seus locutores, circunscrevendo o 
território dessa concepção de alfabetização.

Entretanto, em 2019, a partir de uma política de governo antidemocrática, 
ficou instituída por decreto presidencial a “Política Nacional de Alfabetização”, 
privilegiando o método fônico como única opção metodológica para se ensina-
rem as primeiras letras.

No mesmo ano da publicação da PNA, uma terceira edição revisada do 
relatório foi lançada, ampliando as críticas não somente para a hegemônica teo-
ria construtivista, mas também para o documento norteador dos currículos dos 
estados e municípios brasileiros, a Base Nacional Comum Curricular, por não 
incorporar os preceitos explícitos do método fônico em seu texto final.
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10. AS PROPOSTAS DE ENSINO DA LÍNGUA INGLESA 
EM DIDÁTICA ESPECIAL DE LÍNGUAS MODERNAS 
(1957), DE VALNIR CHAGAS

Lidiane Cirilo dos Santos

Introdução

As propostas para o ensino de línguas no Brasil, ao longo da primeira 
República, priorizaram o uso de textos literários originais e propunham uma ins-
trução pautada essencialmente na gramática e na tradução, com a aprendizagem 
característica do Método Tradicional, em que teoria e sistematização da língua 
eram as prioridades.

A partir de 1930, o ensino de línguas estrangeiras passou a ser questão 
expressiva para o debate educacional brasileiro, especialmente a partir do governo 
de Getúlio Dornelles Vargas, que conferiu a esse ensino uma reestruturação que 
visava a fortalecer a educação no país. Essa reestruturação se deu especialmente 
a partir de duas importantes reformas: a “Francisco Campos”, realizada em 
1931, responsável pela modernização do ensino secundário no país; e a reforma 
“Capanema”, realizada entre 1942 e 1946, constituída pelo conjunto das leis 
orgânicas do ensino. 

A reforma “Francisco Campos” (1931) foi a primeira reforma da educação 
de alcance nacional e a primeira lei que estipulou como deveria ser o ensino de 
línguas (vivas e mortas), o que evidenciou indícios de um projeto político-ideoló-
gico, conforme destaca Romanelli (1978):

[...] para um contexto social que começava a despertar para os 
problemas do desenvolvimento e da educação, numa sociedade 
cuja maioria vivia na zona rural e era analfabeta e numa época 
em que a população da zona urbana ainda não era totalmente 
atingida, nem sequer pela educação primária, pode-se imaginar 
a camada social para a qual havia sido elaborado um currículo 
assim tão vasto. (ROMANELLI, 1978, p. 136)

Instituída sob o Governo Provisório, após a criação do Ministério da Saú-
de Pública e da Educação, a reforma consolidou-se por meio de decretos que, 
além de criar o Conselho Nacional de Educação, organizou o ensino superior, o 
secundário e o comercial.  
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A reforma “Francisco Campos” propôs ainda orientações de caráter meto-
dológico com abordagem intuitiva para o ensino de línguas, com foco na leitura 
e interpretação. Por outro lado, a reforma “Capanema”, estabeleceu para o ensino 
secundário o Método Direto, o que demandou saberes ausentes na formação dos 
professores, “[...] os quais não conseguiam desenvolver a contento tal plano, tendo 
como consequência uma queda na rotina e o que era mais grave, recorriam unica-
mente à abordagem ‘livresca’.” (OLIVEIRA, 2015).

Nesse contexto, a busca por livros como suporte para a prática em sala de 
aula alimentou o mercado editorial nacional de manuais pedagógicos, ampliando 
o público leitor com a redução dos custos de produção (TOLEDO, 2020).  Com 
isso, os manuais para o ensino de línguas também alcançaram sua notoriedade, 
especialmente os produzidos por Antonio Carneiro Leão, Maria Junqueira Sch-
midt e Valnir Chagas.

O livro de Carneiro Leão, publicado em 1934 e intitulado O ensino de 
línguas vivas: uma experiência brasileira, apresenta reflexões centradas na 
Segunda República, com análise sobre o ensino de línguas vivas oferecido no 
Colégio D. Pedro II. Dessa maneira, evidencia o método utilizado — o Direto —, 
ressaltando a importância da adoção de livros que representassem o público-alvo: 
alunos brasileiros.

O livro de Maria Junqueira Schmidt, publicado em 1935 e intitulado O 
ensino científico das línguas modernas, seguindo o viés de Carneiro Leão, defende a 
eficácia do Método Científico, originado na Europa do século XIX, definindo-o 
como um método “[...] que estabelece experimentalmente leis da economia para 
um determinado estudo.” (SCHMIDT, 1935, p. 8). A autora também aponta 
que a ineficácia do ensino de línguas no Brasil era “[...] devida à falta de precisão 
e de uniformidade nos objetivos, à insuficiência de preparo dos professores, à 
exiguidade de tempo nos horários, à ausência de homogeneidade nas classes, à 
inexistência de método no ensino.” (SCHMIDT, 1935, p. 9).

Já o livro de Valnir Chagas, Didática especial de línguas modernas, publicado 
em 1957, constitui-se como “um manual para professores de línguas” (CHA-
GAS, 1957), pois apresenta as contribuições do autor para o ensino das línguas 
modernas no Brasil, dentre elas o inglês, e está dividido em quatro partes: “Evolu-
ção, Objetivos, Conteúdo e Prática”. Esse livro, considerado pioneiro no conjunto 
das publicações sobre o ensino de línguas no Brasil, por isso recorrente na discus-
são sobre a temática, diferentemente dos dois anteriores, continua como objeto 
inexplorado do ponto das pesquisas acadêmicas. Além disso, dado seu caráter de 
manual pedagógico, apresenta um diálogo contundente com professores do ensi-
no de línguas, tendo, inclusive, servido de base para a constituição dos currículos 
do ensino secundário em diferentes localidades do país. 



167

Em face dos aspectos aqui apresentados, o presente texto tem como ob-
jetivo contribuir para a produção de uma história do ensino da língua inglesa 
no Brasil por meio da análise das propostas contidas no livro Didática Especial 
de Línguas Modernas, publicado em 1957 e de autoria de Valnir Chagas. Para 
análise desse livro, utilizo-me do método da configuração textual, que possibilita 
entender o texto em seu projeto discursivo (MORTATTI, 1999), de acordo com 
determinados objetivos e condições. Esta mesma abordagem dialoga diretamente 
com Galvão e Melo (2019), quando afirmam que:

Tão relevante quanto analisar o conteúdo veiculado por um im-
presso é, portanto, analisar de que maneira esse conteúdo nele se 
inscreve, assim como se debruçar sobre seus “dispositivos técni-
cos, visuais e físicos” que procuram organizar a leitura do escrito, 
no momento de sua recepção em determinado tempo e espaço. 
(GALVÃO; MELHO, 2019)

Com base no exposto, discorro nesse texto sobre aspectos da vida e obra de 
Valnir Chagas, bem como aspectos referentes ao livro Didática Especial de Línguas 
Modernas. 

Valnir Chagas: vida e formação

Nascido em 21 de junho de 1921, em Morada Nova, o cearense Raimundo 
Valnir Cavalcante Chagas, filho de Egídia Cavalcante Chagas e Manoel Chagas 
Filho, iniciou seus estudos sob orientação de padres franciscanos, mesmo período 
em que aprendeu línguas estrangeiras (latim, espanhol, francês e inglês). Já adulto, 
começou a lecionar línguas para se manter em Fortaleza.

Em 1947, casou-se com Maria da Paz de Drumond Miranda, com quem 
teve dois filhos, Luis Helano e Lia Drumond Cavalcante Chagas, além de cinco 
netos e dois bisnetos (PINTO, 2010).

A primeira graduação em Direito, concluída em 1944, possibilitou o in-
gresso do autor no magistério e, em 1948, no Departamento Regional do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), como diretor. Nesse período, 
participou de uma conferência sobre o ensino de línguas modernas, experiência 
que, ampliada, “[...] result[ou] [n]o livro Didática Especial de Línguas Modernas.” 
(PINTO, 2010, p. 14). 

Dada a experiência que acumulava no ensino e na gestão, entre 1956 e 
1962, atuou como membro do Conselho Estadual de Educação do Ceará e, no 
mesmo período, com a criação da Universidade Federal do Ceará, atuou como 
responsável pelo Departamento de Educação e Cultura, entre 1958 e 1962 
(PINTO, 2010).  



168

Nesse período, Valnir Chagas integrou o conjunto dos professores uni-
versitários ligados à Reforma do Ensino Superior no estado do Ceará, tendo 
também realizado cursos de especialização fora do país, como o curso Secondary 
Education and Teachers College, das universidades de Michigan e Columbia, e 
University Administration, das universidades de Londres, Exeter, Sheffield e Lan-
caster (PINTO, 2010). 

Nomeado professor catedrático da Universidade Federal do Ceará, Valnir 
Chagas foi diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, entre 1962 e 
1963, tendo ajudado a fundar a Faculdade de Educação dessa instituição, assu-
mindo o posto de seu diretor entre 1969 e 1970 (PINTO, 2010). 

Em função de sua importante atuação no estado do Ceará, em 1962 Valnir 
Chagas foi nomeado membro do Conselho Federal de Educação, onde atuou até 
1976. Já como membro desse Conselho, formou-se em Pedagogia pela Faculdade 
Católica de Filosofia do Ceará, que ajudou a fundar e onde também havia lecio-
nado nos cursos de Letras e Pedagogia (PINTO, 2010). 

Figura importante no cenário cearense e nacional da Educação, Valnir 
Chagas também dirigiu o Instituto Brasil-Estados Unidos (1959) e foi o relator 
do grupo responsável pela elaboração da Lei 5.692, de 1971, que alterou a orga-
nização do ensino brasileiro, público e privado, extinguindo o ensino primário e 
secundário e dando origem ao ensino de 1º e 2º graus. 

Até aposentar-se, em 1991, Valnir Chagas contribuiu para as práticas edu-
cacionais, conforme ressalta Pinto (2010):

Seu trabalho foi eminentemente social porque estava ao perma-
nente serviço das instituições pedagógicas, seja no CFE, seja nas 
demais instituições em que atuou simultânea ou seguidamente. 
E também porque nessas instâncias ele criticava o estabeleci-
do, discutia abordagens distintas, negociava a exequibilidade de 
novos padrões, recolhia contribuições inovadoras e acabava por 
dar-lhes a última forma que não dispensava o traço de sua con-
tribuição original. (PINTO, 2010, p. 25)

Pela sua atuação no campo educacional, Valnir Chagas recebeu homena-
gem com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Santa Maria, em 
1973, e pela Universidade Federal do Espírito Santo, em 1983. 

Aos 85 anos, Raimundo Valnir Cavalcante Chagas faleceu, deixando um 
legado relevante para o ensino brasileiro em forma de leis, decretos, pareceres, 
artigos, relatórios e livros.
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Um manual pedagógico para os professores de línguas: Didática 
Especial de Línguas Modernas (1957)

Como mencionado, dentre as importantes contribuições de Valnir Chagas 
para o campo educacional, especialmente no que tange ao ensino de línguas, des-
taca-se o livro Didática especial de línguas modernas, publicado pela primeira vez 
em 1957, pela Companhia Editora Nacional. 

Essa editora, fundada por José Bento Monteiro Lobato e Octalles 
Marcondes Ferreira em 1925, foi responsável pela incorporação de novas 
ferramentas de impressão e de distribuição do livro no cenário editorial da época, 
consagrando-se como uma das mais importantes no ramo dos livros escolares 
(OLIVEIRA, 2011).

Mas, não foram apenas os livros escolares voltados aos alunos que marca-
ram a história da Companhia Editora Nacional. Uma de suas importantes con-
tribuições no campo educativo se deu com a criação, em 1931, da coleção Atua-
lidades Pedagógicas, que tinha como destinatário os professores e administradores 
do ensino. Foi no âmbito dessa coleção, como volume 68, que Didática especial de 
línguas modernas foi lançado em 1957. 

Sobre essa coleção, a sua criação em 1930 pelo educador e sociólogo Fer-
nando de Azevedo buscou acompanhar os debates políticos e pedagógicos da 
época, como o movimento escolanovista e os desafios de constituição de sistemas 
de ensino que reverberasse esse ideário pedagógico. A partir de 1950, com o 
gradativo processo de mudanças no cenário dos debates pedagógicos no país, a 
coleção Atualidades Pedagógicas passou a ser dirigida por João Batista Damasco 
Penna, que traduziu mais de 30 livros até 1981, resultando em significativas mu-
danças destinadas a refletir os interesses da sociedade. Dentre essas mudanças, 
foi lançada a Revista Atualidades Pedagógicas, voltada para auxiliar os professores 
em relação às informações e orientações aplicáveis à sala de aula, devido às novas 
demandas referentes à expansão do ensino secundário (TOLEDO, 2020).

Ao longo de sua existência, dentre os mais de cem títulos lançados sob o 
selo Atualidades Pedagógicas, apenas dois volumes são dedicados diretamente ao 
ensino de inglês, ambos pertencentes à seção “Didática” da coleção: O ensino das 
línguas vivas: seu valor, sua orientação científica (1935) – volume 16 –, escrito por 
Antônio Carneiro Leão, e Didática especial de línguas modernas (1957) – volume 
68 –, escrito por Valnir Chagas.

Sobre a tiragem Didática especial de línguas modernas, sua 1ª edição foi lan-
çada com a impressão inicial de 5.000 cópias (TOLEDO, 2020, p. 392), número 
relevante, considerando a especificidade de sua destinação. Sobre as edições, de-
pois dessa de 1957, outras duas foram lançadas, a 2ª, em 1967 e a 3ª, em 1979. 
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Em relação à sua organização, o volume 68 da Coleção Atualidades Pedagó-
gicas foi prefaciado por Anísio Teixeira e composto por quatro partes: “Evolução, 
Objetivos, Conteúdo e Prática’’. Em cada uma dessas partes, Valnir Chagas se 
dispôs a contextualizar o tópico, enquanto se posicionou, questionou e apontou 
possíveis caminhos a serem seguidos no ensino das línguas modernas.

Na primeira parte, “Evolução”, o autor traçou um panorama do ensino de 
línguas, contemplando períodos como Renascença e Revolução Industrial, além 
de apresentar os expoentes da educação nos séculos XVI e XVII. Uma breve 
história dos métodos e do ensino de línguas no Brasil também foram tópicos 
contemplados nessa parte:

O qualificativo impõe uma limitação pedagogicamente inacei-
tável, porque afinal todo método deve ser não somente científi-
co, mas, no caso particular das línguas, direto, intuitivo, fonético, 
psicológico, natural e tudo o mais que possa legitimamente de-
sejar para encaminhar o trabalho educativo, em cada momento 
da sua evolução, no sentido de alcançar rápida e eficazmente o 
objetivo que se tem em mira. (CHAGAS, 1957, p. 81)

A segunda parte – “Objetivos” – trouxe as justificativas sobre a língua in-
glesa estar em ascensão naquele período – década de 1950 – e os propósitos de se 
ensinar e aprender, não só o inglês, mas qualquer língua estrangeira. Essa seção 
foi subdividida em objetivos práticos, culturais e educacionais de modo a propor 
que, no começo, o aprendizado tivesse mais objetivos práticos que culturais e, ao 
longo do período escolar, os objetivos se invertessem gradualmente, aumentando 
assim os objetivos culturais – conhecimento linguístico pleno:

O estudo das línguas modernas visa, portanto, a objetivos gerais 
e específicos. Gerais são aqueles que se orientam no sentido da 
formação integral do adolescente para nele desenvolver, em co-
nexão, com todas as demais tarefas curriculares e extracurricula-
res. [...] Específicos, por outro lado, são os objetivos que decorrem 
da própria natureza da língua estudada: o seu domínio prático, o 
conhecimento da civilização estrangeira e a apreciação, no plano 
mesmo dos valores, de sua cultura nos mais variados aspectos 
que ela reveste. (CHAGAS, 1957, p. 111 – grifos do autor)

A terceira parte – “Conteúdo” – concentrou-se no vocabulário, fosse para 
orientar o professor quanto à seleção de materiais – de acordo com a fonte, o 
significado ou a dificuldade – e quanto ao ensino, com destaque para a pronúncia, 
escrita, leitura e gramática, de acordo com os propósitos, reforçando que o ensino, 
embora fosse conteudista, também deveria ser reflexivo e afetivo: 

[...] que toda língua, sendo veículo de pensamentos e 
sentimentos, espelha necessariamente a cultura de um povo; e 
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aprendê-la é adquirir uma segunda maneira de encarar a vida, 
alcançando uma nova dimensão para julgar os homens e os 
fatos. (CHAGAS, 1979, p. 160)

A quarta e última parte, “Prática”, abordou e exemplificou exercícios orais, 
escritos e de tradução, bem como propôs o uso de recursos didáticos que, para o 
momento, eram considerados complementares, como gravuras, projeções e gra-
vadores. Essa parte também apresentou um capítulo voltado para a verificação da 
aprendizagem, propondo tipos de avaliação, com exemplos aplicáveis para os três 
idiomas contemplados ao longo do livro – espanhol, francês e inglês:

A verificação da aprendizagem pode ser imediata ou mediata. 
A primeira, que acompanha a aquisição de cada noção ou 
habilidade, confunde-se com os próprios exercícios orais ou 
escritos e visa, primacialmente, a assegurar pelo “uso” a perfeita 
identificação do escolar com o que lhe vai sendo gradualmente 
transmitido ao longo do curso. A segunda – o exame 
propriamente dito – baseia-se também no princípio da repetição; 
porém na prática, sobre ser feita a espaços mais dilatados, tem a 
finalidade específica de proporcionar ao mestre os recursos com 
que julgar os seus alunos, para efeito de promoção, e aquilatar os 
resultados bons ou maus da sua atividade docente. (CHAGAS, 
1957, p. 427)

Valnir Chagas concluiu seu livro enfatizando que, embora tivesse escrito 
um manual, nada poderia dispensar a “composição livre” do professor de avaliar o 
todo: a contribuição da língua, da cultura e do seu estudo enquanto docente para 
a efetiva aprendizagem do estudante.

Sobre essa característica de “manual”, Anísio Teixeira escreveu no prefácio 
da 1ª edição que Didática especial de línguas modernas era:

[...] um manual para o professor de línguas, que só um mestre po-
deria escrever e que vai, sem dúvida, concorrer para estimular, 
esclarecer e tornar mais capazes os professores experimentados 
ou inexperientes, que o lerem e estudarem. Com efeito, não se 
trata de um livro de receitas, destinado a guiar os passos do pro-
fessor de línguas, mas de um livro de pensamento e de ciência, 
destinado a lhe iluminar a cabeça, a lhe aumentar a visão, a lhe 
aguçar a análise para melhor achar o caminho pessoal do educa-
dor e mestre. (TEIXEIRA, apud CHAGAS, 1957 – grifo meu)

Nessa perspectiva, o livro de Valnir Chagas assumiu um caráter pres-
critivo e formador, ao mesmo tempo que buscou solidificar práticas de ensino 
mediante saberes teóricos e práticos necessários para que os professorandos 
aprendessem como ensinar uma determinada disciplina ou matéria escolar 
(OLIVEIRA, 2014). 
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Figura 1 – Da esquerda para a direita, as três edições de Didática especial  
de línguas modernas dos anos 1957, 1967 e 1979.

Fonte: acervo e registro pessoal.

O ensino de inglês segundo Valnir Chagas 

Com foco na metodologia de ensino, Chagas elaborou Didática especial de 
línguas modernas analisando o cenário da educação no contexto nacional e inter-
nacional de meados século XX, expondo, ao longo do livro perspectivas acerca 
dos métodos e práticas “[...] porque ainda hoje [1957], em época de transforma-
ções tão radicais, a gramática rançosa e os métodos formais continuam a imperar 
onipresentes, desafiando a argúcia dos estudiosos e o poder inovador das novas 
gerações.” (CHAGAS, 1979, p. 43).

A resenha histórica dessa obra de Chagas, elaborada por Silva-Brasil 
e publicada no periódico História do Ensino de Línguas no Brasil, ressaltou 
a relevância do livro para a história da educação, para professores e alunos, e 
destacou que o processo de aquisição de uma nova língua seria “[...] essencial 
para enriquecer e refinar o pensamento, desmistificando fronteiras [...]” (SILVA-
BRASIL et al, 2013).

Uma das propostas contidas na obra de Chagas era a de que “[..] a didática 
especial das línguas não podia, como de fato não pode fugir a essa multiplicidade 
de métodos que consentiu o traço dominante no panorama pedagógico do último 
meio-século.” (CHAGAS, 1957, p. 78), proposta essa que Leffa (1988) reforçou 
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ao afirmar que ensinar seria uma constante alternância de métodos e não a subs-
tituição do método anterior pelo mais recente.

O cenário educacional que deu base para que Chagas produzisse Didática 
especial de línguas modernas foi o da reforma Francisco Campos (1931), que reor-
ganizou o ensino secundário e, consequentemente, o currículo, entendido como a 
“[...] primeira tentativa realmente séria já empreendida entre nós para atualizar o 
estudo de idiomas modernos” (CHAGAS, 1957, p. 90), e o da reforma Capanema 
(1942), que “[...] recomendou o que de mais avançado havia na época [...] para 
o ensino das línguas modernas na escola secundária.” (CHAGAS, 1957, p. 98).

No que diz respeito aos métodos, já no início do livro, Chagas criticou o 
“método tradicional” ao categorizá-lo como um ritual de memorização alheio 
ao contexto dos alunos. Com isso, apresentou e contextualizou os métodos mais 
significativos para o ensino de línguas, dentre eles, o Natural, da Leitura, Psico-
lógico, Fonético e Indutivo.

Embora Chagas não fosse favorável ao uso exclusivo do método científico, 
método também abordado por Maria Junqueira Schmidt, em seu livro O Ensino 
Científico das Línguas Modernas (1935), foi possível estabelecer um ponto de con-
vergência entre esses dois autores em relação ao prestígio das línguas na primeira 
metade do século XX, comparadas às outras disciplinas, bem como a formação 
dos professores. Schmidt apontou que a “[...] ineficácia do ensino das línguas no 
Brasil [era] devida à falta de precisão e de uniformidade nos objetivos, à insufici-
ência de preparo dos professores, à exiguidade de tempo nos horários [...]” (SCH-
MIDT, 1935, p. 16). Chagas, por sua vez, reforçou que o “[...] número exíguo de 
horas reservadas aos idiomas modernos e [...] a carência absoluta de professores 
[...]” (CHAGAS, 1957, p. 92) seriam fatores decisivos para um ensino falho.

Em relação ao uso de exercícios, Chagas defendeu que para fixar as habili-
dades, se não houvesse variação, e o foco fosse a repetição apenas, o instrumento 
perderia o seu valor pedagógico. O autor também sublinhou a necessidade de 
diversificar esses exercícios - entre orais e escritos - de modo a promover práticas 
de articulação (pronúncia), conversação e registro. 

Com base nisso, Chagas sugeriu uma progressão, de modo que a tradução 
fosse parte integrante, mas que não acontecesse antes da prática de exercícios 
orais e de outros exercícios escritos, como a cópia e o ditado, defendendo que os 
significados “[...] refletem sempre a cultura, o progresso,  vida e os ideais  de um 
povo” (CHAGAS, 1957, p. 367), e sem a interação prévia com os vocábulos do 
idioma, em situações de uso reais, a tradução como porta de entrada se perderia 
nos significados e símbolos.

Chagas também discordou da abordagem que intencionava “utilizar a tra-
dução como processo de ensino do vocabulário’’ (CHAGAS, 1957, p. 368) e de-
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fendeu a tradução de ideias como um resultado intrínseco ao aprendizado e não 
como “ponto de partida” (p. 368).

Ao utilizar referências de educadores, estudiosos e pesquisadores contem-
porâneos a ele, como Jespersen (1947), Campbell (1951) e Smith (1954), Chagas 
recorreu ao que havia de mais atual em pesquisa sobre o ensino de inglês como 
segunda língua para endossar suas propostas de que, como afirma Anísio Teixeira 
no prefácio, “[...] o ensino de uma língua estrangeira tem objetivos utilitários, 
educacionais e culturais e que tais objetivos não constituem fases distintas da 
aprendizagem [...]” (TEIXEIRA, 1957 apud CHAGAS, 1957). 

Considerações finais

Manuais como Didática especial de línguas modernas tornaram-se populares 
em um período em que se fazia necessário renovar programas, currículos e prá-
ticas, pois toda leitura pode se tornar uma leitura profissional que alimentará o 
professor e, portanto, os alunos (CHARTIER; HÉBRARD, 1995).

O pioneirismo de Chagas esta contido na proposta de um ensino de lín-
guas que fosse a junção de abordagens que tornassem o aprendizado mais or-
gânico e significativo, o que envolveria mais horas de estudo dedicados à estas 
disciplinas, um programa de ensino mais objetivo, o bom preparo dos professores 
e uma aprendizagem relevante para o aluno, e não o uso restrito de um método 
específico apenas.

O uso de materiais autênticos, como sugeriu no décimo capítulo “Recur-
sos Complementares”, a menção do aprender idiomas para determinados fins e 
pensar o ensino da língua como um ato também relacionado ao campo afetivo, 
conforme reforçou ao apresentar os métodos no segundo capítulo, e ao propor a 
reflexão docente sobre a própria prática, na última parte, Chagas promoveu com 
seu manual alguns aspectos que ainda repercutem.

Os dados aqui apresentados, resultantes da análise da configuração 
textual de Didática especial de línguas modernas, permitem perceber que há 
propostas apresentadas por Chagas nesse livro que ressoam na prática de ensino-
aprendizagem de inglês até hoje, contribuindo direta e indiretamente para o fazer 
em sala de aula. 

Esses resultados confirmam que as propostas contidas no manual criado 
por Valnir Chagas, embora representassem e reproduzissem necessidades espe-
cíficas do momento de sua publicação, são atemporais e contribuem para a com-
preensão do ensino de línguas no Brasil, especialmente o de língua inglesa, além 
de permitir desdobramentos e análises acadêmicas inéditas por ser um objeto tão 
pouco explorado, ainda que de tamanha relevância.
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11. APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DOS 
ESTUDOS DO LETRAMENTO NO BRASIL: 
OBJETOS, SIGNIFICAÇÕES E ITINERÁRIOS53

Claudia Lemos Vóvio

Introdução

O que há de novo nos Estudos do Letramento, após quase quatro décadas 
da sua chegada ao Brasil? Qual a pertinência dos conceitos, conhecimentos e mé-
todos produzidos a partir desses estudos, no contexto nacional? Estas são ques-
tões comumente postas, tanto por pós-graduandos, como por colegas, quando 
discutimos projetos de pesquisa na área de Educação, na qual atuo, e em situações 
de debate em cursos e eventos acadêmicos.

Para respondê-las, este texto aborda interpretações e apropriações dessa 
episteme54, a fim de reafirmar conquistas nesse campo e suas implicações para 
o desenvolvimento de pesquisas e políticas educacionais orientadas para a pro-
moção da justiça e da equidade social. Enfatizo, no entanto, que essa orientação 
não se coloca explicitamente nos aportes desses estudos, o que indica a apropria-
ção e a focalização de certos fenômenos sociais próprios ao contexto nacional. 
Exemplos desses fenômenos são a quebra de expectativas e conflitos entre certas 
instituições sociais (como a escola e a universidade) e grupos sociais em condição 
de maior vulnerabilidade social, a distribuição desigual de posições e bens sociais, 
que segue os mesmos padrões das desigualdades sociais mais amplas, a difícil 
democratização de práticas sociais valorizadas para o conjunto da sociedade e 
o reconhecimento da pluralização e da multiplicidade das diferenças. Kleiman 
(1995b) aponta também que esses conceitos e modos de produzir conhecimento 
colaboram para operar mudanças em realidades desiguais, nas quais se perpetuam 
hierarquias, se assiste a uma crescente marginalização e estigmatização de grupos 
sociais por meio de instrumentos como a escrita.

53 Este capítulo baseia-se na palestra proferida no VII Colóquio Internacional Letramento e Cultura 
Escrita, promovido pelo Ceale e Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, na mesa de 
abertura, em 2019.

54 Para Moita-Lopes, os Estudos do Letramento numa vertente sociocultural devem ser reconhecidos 
como episteme. O autor define episteme como ordem cultural de ideias e conceitos que definem, em 
dado momento da história, o que o conhecimento é e como o conseguimos e transmitimos (BROCK-
MEIER; OLSON, 2009, p. 6 apud MOITA-LOPES, 2013, p. 235).
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Como se sabe, letramento no Brasil é um conceito polissêmico (MARI-
NHO, 2010; CERRUTI-RIZATI, 2012; VIANNA; SITO; VALSECHI; PE-
REIRA, 2016) e, como campo de estudos, conforma-se em meio a disputas em 
torno de significados, bem como em relação a objetos de estudo e modos de 
fazer pesquisa.55 É um campo caracterizado no Brasil pela hibridização de qua-
dros teóricos a partir da aproximação a diferentes áreas do conhecimento e seus 
construtos, como a Sociologia, Antropologia, os Estudos Culturais e as Teorias 
Decoloniais, a Psicologia Cognitiva e a Psicologia Social, a História Cultural, da 
Alfabetização e da Leitura, a Sociolinguística Interacional e a Filosofia da Lin-
guagem, representada pela abordagem dialógica e discursiva, entre muitas outras.

No caso brasileiro, tais dinâmicas têm gerado quadros teórico-metodo-
lógicos e analíticos diversos para lidar com os fenômenos relativos aos usos da 
modalidade escrita da língua que se configuram na contemporaneidade, criando 
zonas de intersecção e interdisciplinaridade. Por esta razão, torna-se importante 
declarar a noção à qual me filio, tanto para conduzir investigações, como para de-
senvolver cursos de formação de professores e pesquisadores e produzir este texto. 
Conforme Kleiman (1995b, p. 19), trata-se do “conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita, enquanto tecnologia e enquanto sistema simbólico, em contextos 
específicos, para objetivos específicos”. Nessa vertente, as práticas sociais de uso 
da escrita são concebidas como plurais (letramentos): 

sociedades diferentes e grupos sociais que as compõem têm 
variadas formas de letramento, tendo a escrita variados efeitos 
sociais e mentais em contextos sociais e culturais específicos. O 
letramento é visto como um conjunto de práticas discursivas, 
como formas de usar a língua e outorgar sentido tanto à fala 
como à escrita. Essas práticas discursivas estão integralmente 
conectadas com a identidade ou consciência de si mesmos das 
pessoas que as praticam; uma mudança nas práticas discursivas 
resulta em mudanças de identidade (Barton, Hamilton, Ivanic, 
2000; Gee, [1986], 2004; Kalman 2004; Kleiman, 1995, 2001b). 
(VÓVIO, 2007, p. 80)

Essa episteme tem colocado em suspeição modos socialmente reconhe-
cidos de uso da escrita, mitificações em torno dessas práticas e sobre quem as 
pratica, possibilitando a desconstrução de representações pelas quais se atribui 
superioridade a grupos que detêm determinadas tecnologias, comportamentos e 
preferências. E, sobretudo, desconstruindo a aura de inacessibilidade a certos mo-
delos de ação e a certas disposições por determinados segmentos sociais. Street 

55 Ver a problematização de Cerruti-Rizzati (2012) e de Vianna et al (2016) sobre as implicações do 
excessivo alargamento de fronteiras desse conceito, a partir de adjetivações as mais diversas, bem como 
de disputas de ordem epistemológica.
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(1984, 2014), um de seus fundadores, propôs um reposicionamento das pesquisas 
etnográficas e interculturais, deixando de lado a prática de comparações e distin-
ções e abrindo espaço para a percepção das diferenças, não como equivalentes, 
nem como déficits, mas como possibilidades inscritas e socialmente situadas, o 
que demanda considerar os condicionantes sociais e as diversas esferas da ativi-
dade humana, determinadas por sua inserção cultural. Os letramentos, segundo 
Street, encontram-se interpenetrados em complexos sistemas culturais e dentro 
de estruturas de poder:

A construção do letramento está imbricada nas práticas discur-
sivas e nas relações de poder na vida cotidiana: está socialmente 
construída, materialmente produzida, moralmente regulada e 
tem significado simbólico que não pode reduzir-se a nenhum 
destes. (STREET, 2004, p. 90 - tradução livre.)

Essa forma de compreender as realidades culturais e de interpelá-las con-
centra simultaneamente a produção de conhecimento e certamente de políticas, 
como bem afirma Moita-Lopes (2013). Nesse sentido, passo a um breve pano-
rama sobre os Estudos do Letramento e de alguns dos eixos a partir dos quais a 
investigação e os enquadres de pesquisa têm sido realizados, o que pode colaborar 
para responder às perguntas que guiam este texto. Também se espera produzir 
uma memória, ainda que parcial, e, a partir dessa sistematização, prospectar uma 
agenda para o campo dos Estudos do Letramento no Brasil.

Um breve panorama dos estudos do letramento ou a conformação de 
um campo de estudos da e sobre a escrita

Há quase quatro décadas assistíamos à conformação de um campo de 
estudos profícuo da e sobre a escrita, como anunciado por Maurício Gnerre, 
na publicação Linguagem, Escrita e Poder, em 1985. Naquela publicação, 
o linguista ítalo-brasileiro já questionava a relação inequívoca que alguns 
estudos interculturais estabeleciam entre a alfabetização e o desenvolvimento 
de capacidades cognitivas complexas ou o uso da comunicação escrita para 
distinguir sociedades e grupos humanos56. Seus argumentos desvelavam ainda o 
direcionamento ideológico de programas de alfabetização em massa promovidos 
pela Unesco a partir dos anos de 1960.

Tais questões também foram objeto de estudo do antropólogo inglês Brian 
Street. Esses autores, junto a pesquisadoras como Angela Kleiman, Magda Soares 
e Leda Tfounni, nos anos 1990, disseminaram pesquisas e artigos da vertente 

56 Para uma síntese sobre esses estudos interculturais, consultar Ribeiro (1999) e Gee (2004).
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anglo-saxã sobre os Estudos do Letramento57 no Brasil e propiciaram a muitos 
jovens pesquisadores apropriar-se dessa episteme, por meio de obras organizadas 
e de seus textos inaugurais.58

As inspirações desses e de outros estudiosos germinaram num contexto 
fértil. De um lado, havia a retomada do processo de democratização no Bra-
sil, com ampla denúncia da desigualdade social e de suas consequências nefastas 
para certos segmentos da população; do acesso desigual e muitas vezes precário 
à educação escolar pública pela maior parte da população brasileira; das diferen-
ças substanciais na distribuição de oportunidades e no acesso a bens culturais 
relacionados à escrita, marcados por assimetrias resultantes da própria hierarquia 
social. De outro, havia uma efervescente reivindicação por direitos e pelo reco-
nhecimento das diferenças, não como déficits, problemas ou faltas, mas como 
constatação de maiorias tratadas como minorias, de minorias que mereciam ser 
consideradas não como objetos de benevolência, mas como sujeitos de direito. 
Foi nesse contexto que aportaram os primeiros textos sobre os Estudos do Le-
tramento no Brasil.

De sua chegada à rápida incorporação no campo educacional e pedagó-
gico, como bem assinala Soares (2004), muitas vertentes e significações foram 
mobilizadas, não sem implicações ideológicas e sociais. A vertente que tem relevo 
neste texto, como dito, advém da abordagem sociocultural dos Novos Estudos do 
Letramento, apropriada e recriada por pesquisadores no Brasil. Ou, ainda, como 
propõem alguns pesquisadores, de uma abordagem antropológica sobre o que as 
pessoas fazem com e partir da modalidade escrita da língua. 

Letramento como prática social etnograficamente estudado é resultado da 
mudança na tradição dos estudos sobre a escrita, motivada pelas pesquisas de 
Shirley Heath e Brian Street, nos anos de 1970 e 1980. Uma mudança que passa 
a considerar os letramentos como espaços de construção da vida social ou como 
constituídos de eventos, nos quais as pessoas estão agindo no mundo umas com 
as outras, co-construindo significados e identidades, mediadas por artefatos cul-
turais os mais diversos, convergentes com as finalidades que se quer atingir, com 
as significações, sentimentos e valores sobre o letramento (BARTON; HAMIL-
TON; IVANIC, 2000). Se as significações são variáveis, há um certo consenso 
em torno de dois conceitos extremamente importantes para essa episteme: o de 
práticas de letramento e o de eventos de letramento.

57 A este respeito, observar as ementas e bibliografias de disciplinas ofertadas por Angela Kleiman e 
Magda Becker Soares em cursos de Pós-Graduação no IEL/Unicamp e na FAE/UFMG, entre os 
anos de 1990 e 2000.

58 Consultar Kleiman (1995a), Soares (1998, 2004), Tfouni (1988).
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As práticas de letramento são compreendidas como práticas sociais nas 
quais a modalidade escrita da língua tem um papel crucial e, consequentemente, 
configuram-se como unidades básicas da teoria social sobre os usos da escrita 
pelas pessoas, por grupos sociais e por sociedades (STREET, 2014; KLEIMAN, 
1995b). Prática social é ação objetiva que permite ao ser humano construir a 
si mesmo, produzir a sociedade, os sistemas de significação e os instrumentos 
culturais que empregam para agir. Envolve a tomada de consciência, a atribui-
ção de sentidos e a produção de discursos sobre essas experiências vividas no 
social (VÓVIO, 2007). O estudo do letramento implica, portanto, o estudo 
das práticas sociais, deduzíveis de eventos mediados por textos escritos. Esses 
eventos de letramento, por sua vez, são compreendidos como atividades regu-
lares e repetidas, relacionados a sequências de rotinas, procedimentos formais e 
expectativas de instituições sociais onde se localizam ou onde se desenvolvem 
(HAMILTON, 2000).

Como todo conceito que migra de um campo a outro, os modos de abor-
dá-lo, concebê-lo e ressignificá-lo revelam o processo de apropriação dentro de 
determinada área, frente a variados objetos de estudo e interesse: criam-se répli-
cas aos já-ditos (BAKHTIN, [1975] 1993), sem necessariamente manterem-se 
os vínculos com as motivações, os contextos e seu campo de origem. As signifi-
cações dos letramentos figuram, no contexto nacional, em uma miríade de temas, 
objetos de pesquisa e conhecimentos produzidos na tão recente história desse 
campo. Tais significações não se encontram apartadas do social, e não é demais 
relembrar que, segundo relatório da ONU, vivemos num país que se encontra no 
grupo que concentra as cinco nações mais desiguais do mundo, entre desenvolvi-
dos e em desenvolvimento, onde quase a metade da riqueza nacional foi apropria-
da pelos 1% mais ricos. Um país que tardiamente estendeu o direito à educação 
para todos e onde a universalização do Ensino Fundamental se estabeleceu no 
final do século XX.

Daí que as significações e conhecimentos produzidos neste campo não 
se dão fora desse contexto socioeconômico e cultural específico. Essas significa-
ções reconstituem problemáticas decorrentes da violenta e histórica desigualdade 
social brasileira. Esse cenário comporta ainda a garantia tardia do direito cons-
titucional à educação para todos e muitas fragilidades para que estudantes das 
camadas populares possam permanecer e adquirir uma escolaridade longeva, com 
justiça e equidade; direito que, nos dias atuais de avanço do neoliberalismo e de 
discursos da extrema-direita, está sob grave ameaça. Não se pode pensar tais estu-
dos sem considerar o horizonte sócio-histórico mais amplo no qual são forjados e 
as decorrências para a eleição de epistemes, objetos e métodos de estudo.
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Os Estudos do Letramento no Brasil

Kleiman (2019), em levantamento recente de pesquisas sobre letramento 
no Brasil, destaca que as principais áreas nas quais se concentra a maior parte das 
pesquisas têm sido a Educação e a Linguística, em especial a Linguística Apli-
cada. Essas áreas compreendem a quase totalidade de pesquisadores e linhas de 
pesquisa registrados no Diretório de Grupos de Pesquisas mantido pelo CNPq. 
Segundo esse estudo, 512 grupos haviam pesquisado ou pesquisam sobre o letra-
mento. Vê-se, portanto, que essa episteme ainda comparece com certa frequência 
no campo acadêmico-científico.

Com certo risco de reduzir os diferentes interesses e conhecimentos pro-
duzidos, destaco quatro eixos a partir dos quais múltiplas pesquisas sobre o le-
tramento, entendido como prática social, se articulam nesse período, no Brasil59. 

Letramentos em sua interface com a escolarização

Num primeiro eixo, encontram-se os estudos que buscam compreender os 
efeitos da escolarização e da alfabetização, bem como se debruçam sobre o currí-
culo, o ensino e a formação docente. Incluem-se aqui pesquisas sobre as práticas 
de letramento escolar, de letramento acadêmico e de letramento do professor, 
bem como sobre as tensas relações entre alfabetização e letramento; analfabetis-
mo, letramento e participação social e letramento e currículo.

Longe de traçar universais, muitas dessas investigações têm como propó-
sito evidenciar o heterogêneo, a partir de uma variedade de situações sociais e 
práticas socioculturais com as quais um mesmo sujeito ou um grupo específico 
lida. O interesse pela heterogeneidade das práticas de uso da escrita num contex-
to social de crescente marginalização de grupos que não sabem, ou pouco sabem, 
ler e escrever tem sido fundamental para o estabelecimento de uma temática que 
continua sendo investigada no enfoque destacado: a relação entre escolarização, 
analfabetismo, alfabetização e letramento.

Nesses estudos, foi possível constatar que as promessas da escolarização60 
nem sempre se cumpriram como esperado e que os efeitos da participação em 

59 Os eixos foram sistematizados a partir das seguintes publicações: Vóvio; Sito; De Grande (2010), 
Vóvio; Kleiman (2013); Kleiman; Assis (2016); Kleiman (2019), Jinzenji; Galvão, Melo, (2017).

60 Refiro-me às promessas em torno das funções sociais da escola para o conjunto da população, na 
contemporaneidade, tal como definido por Dubet e Martuccelli (1997). Segundo os autores, os sis-
temas escolares, de modo geral, deveriam cumprir com três funções: a educativa, ligada à construção 
de pessoas capazes de reflexão, autodeterminação e autorregulação; a de socialização, ligada a formar 
pessoas integradas à sociedade, por meio da apropriação de normas, conhecimentos, habitus e valores; a 
de distribuição, ligada à distribuição de qualificações que possuem utilidade para ocupar determinadas 
posições sociais, empregos ou estatutos
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práticas de letramento não são homogêneos, bem como os significados atribuídos 
por seus participantes são diversos. Ainda possibilitou a troca de lentes com as 
quais se observa a vida social, o que desvelou as táticas astuciosas61 empregadas 
por pessoas não escolarizadas ou por pessoas pouco familiarizadas com a ordem 
escritural, vivendo em meio a demandas de uso da escrita nas metrópoles, nas pe-
riferias, nos campos, nos movimentos sociais, em comunidades, em igrejas, entre 
outros. A possibilidade de reconstruir essas táticas e, simultaneamente, reconhe-
cê-las deslocou a centralidade da escola, como agência que se ocupa do letramen-
to; nos fez refletir sobre as implicações da participação em diferentes âmbitos 
para a construção de conhecimentos sobre a escrita e capacidades em relação às 
práticas de uso da escrita e, mais importante, sobre modos de participar, resistir e 
reexistir (SOUZA, 2009; KLEIMAN; SITO, 2016).

São estudos que corroboram a afirmação de Street (2008), quanto à di-
cotomia ou fronteira entre a pessoa alfabetizada e a não alfabetizada, mostrando 
que ela é menos óbvia do que muitos estudos tentaram demonstrar, já que, numa 
abordagem culturalmente mais sensível, dá-se visibilidade a múltiplas situações 
nas quais a escrita se faz presente e necessária para participar e atingir certos pro-
pósitos, em contextos específicos.

Compreender a escolarização como prática historicamente situada, atra-
vessada por hierarquias e condicionantes sociais e, como tal, produzida a partir de 
sistemas culturais de significação, implica pensar, como propõe Oliveira (2009, p. 
238), que “passar pela escola não garante o desenvolvimento tipicamente escolar, 
assim como não passar por ela não impede que isso aconteça”. A proposição de 
Oliveira, de um lado, põe em xeque uma ideia cara aos educadores, a de que a 
escolarização implica inequivocamente em aprendizagem e mudança, e, de outro, 
relembra que o conceito de letramento assumido “não se limita àquelas [práti-
cas de letramento] que produzem transformações ou aprendizagem” (GARCEZ, 
2019, p. 14).

Para além do colecionismo de modos de ação no mundo, assumir esse en-
tendimento possibilita refletir sobre o valor simbólico desses modos alternativos 
no jogo social, sem esquecer que as práticas de letramento, como assinala Street 
(1984, 2014), devem ser compreendidas em sua vinculação com as estruturas de 
poder das sociedades, como parte essencial da interação, das estratégias interpre-
tativas dos sujeitos e dos modelos culturais que criam para agir no mundo social. 
Esse entendimento não permite neutralizar as diferenças encontradas entre as 
práticas não legitimadas e as dominantes; estas são valorizadas na mesma pro-
porção do poder das instituições que as originaram, como nos lembram Kleiman 
e Assis (2016).

61 Cf. Certeau, 1984.
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Isso também tornou possível desvelar as circunstâncias, por vezes, conflituosas 
e tensas, em que se dão os processos de ensino e aprendizagem para pessoas jovens e 
adultas e demais estudantes pertencentes às camadas populares, cujas experiências 
no universo da escrita se configuram a partir de outros parâmetros, nem sempre 
coincidentes com os escolares. Essas investigações trouxeram à tona a divergência de 
significados atribuídos às práticas de letramento escolar, dentre elas a alfabetização. 
E também surpreenderam em relação aos letramentos praticados na escola com 
finalidades didáticas, exigindo a revisão de políticas de alfabetização e de leitura.

Especificamente sobre os termos “alfabetização e letramento”, pode-se 
afirmar que, nas últimas décadas, ganharam estatuto de binômio: não são termos 
intercambiáveis, mas considerados como relacionados, sendo o último apontado 
como responsável por agregar novos sentidos e formas ao processo de escolariza-
ção e novas atribuições aos professores. O termo letramento foi rapidamente in-
corporado em referenciais curriculares, matrizes de avaliação da educação básica, 
parâmetros nacionais de produção e avaliação de livros didáticos e de literatura 
e, de modo amplo, em políticas educacionais (BONAMINO; COSCARELLI; 
FRANCO, 2002; SOARES, 2011). Mas há riscos em lidar com o conceito de 
letramento, como conjunto de práticas sociais, associado a metas pedagógicas, 
como assevera Garcez (2019):

Um diz respeito ao fato de que, quando se envolvem em práticas 
de letramento, as pessoas não necessariamente estão engajadas 
no trabalho de aprender ou de ensinar. Tratar essas práticas 
como aprendizagem diminui a atenção às atividades em curso 
nas esferas em que as pessoas se encontram, apagando o even-
to letramento como ponto de referência observável de como 
as pessoas fazem certas coisas (umas com as outras, mediadas 
pela escrita...). Entre outros corolários disso, perde-se de vista 
também, por exemplo, que o conjunto das práticas sociais do 
letramento é bem mais amplo do que as que devem ser priori-
tárias para a educação escolar. Dada ainda a tendência de, como 
educadores, limitarmos o escopo de “aprendizagem” ao que é 
recomendável e positivo – “quem lê aprende” (só coisas boas), 
apagam-se os diversos objetos de aprendizagem que não são 
defensáveis como objetos de ensino, mas que podem ser apren-
didos em práticas de letramento. Corre-se assim outra vez o 
risco de tomar o universo da escrita como divisor de águas entre 
dois tipos de pessoas e sociedades, reiterando assim o equívoco 
da noção, amplamente rejeitada contemporaneamente nos estu-
dos do letramento (BRANDT; CLINTON, 2002, p. 337-338; 
STREET, 2011, p. 58; LILLIS; MCKINNEY, 2013, p. 416), 
de um “great divide” entre oralidade e letramento, valorando o 
segundo para sugerir que o domínio da escrita produziria altera-
ções únicas nas culturas e nas capacidades cognitivas humanas. 
(GARCEZ,  2019, p. 14)
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De certo modo, o conceito assumido neste texto coloca em cena ainda 
outras questões: de quais letramentos a escola tem se ocupado? De quais letra-
mentos a escolarização deveria se ocupar? De acordo com vários estudos, a prática 
escolar e pedagógica, de apenas presumir os letramentos adequados ou que devem 
ter lugar nessa instituição, é problemática. Esses estudos mostraram a relevância 
de estabelecer pontes entre letramentos locais e globais. A base para essas pontes 
encontra-se, como afirma Garcez (2019, p. 15), “[n]uma base empírica observável 
do que são essas práticas e como se configuram”, resultado desses estudos. Con-
cordando com Garcez (2019, p. 15), o letramento como prática social “permite 
examinar, na experiência vivida das coletividades, o que é feito em mediação que 
envolve a escrita, e a atenção a isso permite eleger o que cabe à escola cultivar 
e desenvolver”. Eles geraram fontes e referências para a tomada de decisões po-
lítico-pedagógicas, sobre os objetos de ensino que se mostram necessários em 
uma sociedade crescentemente grafocêntrica e tecnologizada e, inspiradas nas 
proposições de Young (2007) sobre o currículo escolar, as práticas de letramento 
que se mostram poderosas62 para os sujeitos desta escolarização, o que só pode ser 
determinado mediante a escuta e participação desses sujeitos, ou seja, com eles. 

Ainda na interface escolarização e letramento, têm-se as investigações que 
buscam identificar os saberes necessários à docência na alfabetização, no ensino 
da língua portuguesa e na promoção do letramento. Focalizam a análise sobre as 
práticas pedagógicas, a interação professor-aluno, os testemunhos e autobiogra-
fias de professores, buscando evidenciar os fundamentos, representações, percep-
ções que embasam suas escolhas e os modelos e os referenciais que fundam suas 
formas de ação. Essas abordagens consideram a complexidade do letramento na 
escola e para a escolarização, informadas etnograficamente, levando à assunção 
de uma postura reflexiva, exploratória e responsiva por parte dos participantes, os 
docentes, possibilitando alterações de percurso na pesquisa e contínuos ajustes, 
além de uma produção colaborativa de conhecimento entre profissionais da edu-
cação e a Universidade63.

Ainda nessa interface, o letramento no Brasil também tem sido tratado 
em investigações que se preocupam em explicar e entender os efeitos da escola-
rização, mensurar desempenhos em práticas de uso da linguagem escrita e influir 
no desenho de políticas educacionais, programas educativos e propostas peda-

62 Segundo Young, conhecimento poderoso “não se refere a quem tem mais acesso ao conhecimento ou 
quem o legitima, mas refere-se ao que o conhecimento pode fazer, como, por exemplo, fornecer expli-
cações confiáveis ou novas formas de interpretar o mundo” (YOUNG, 2007, p. 1294).

63 Grupo de Estudos Letramento do Professor, inaugurado em 1991, coordenado por Angela Kleiman, 
responsável por formar pesquisadores de diferentes regiões do país, cujos interesses centram-se nos le-
tramentos que, de algum modo, desenvolvem-se na esfera social escolar e englobam as ações de ensinar 
e aprender na escola, na Educação Básica e na Universidade. (KLEIMAN; ASSIS, 2016).
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gógicas, por meio da coleta e análise de dados quantificáveis, mas sem ignorar 
os vínculos entre o subjetivo e o social. Uma dessas pesquisas é o Indicador Na-
cional de Alfabetismo Funcional, que vem sendo aplicado periodicamente desde 
2001. O caso do INAF representa  um certo “desvio” em relação às abordagens 
já mencionadas,  já que suas contribuições resultam de um grande survey e não 
empregam uma abordagem etnográfica, gerando tendências sobre os letramentos 
para o conjunto da população entre 15 e 64 anos.

Há duas décadas, o INAF vem produzindo uma série de informações so-
bre as práticas de leitura de brasileiros jovens e adultos e sobre os sujeitos na sua 
condição para produzir sentido ao recorrer à escrita. Destaco desse conjunto, por 
questões de espaço e foco, apenas duas grandes contribuições. Em primeiro lugar, 
os resultados do INAF denunciaram a desigualdade observada na distribuição 
de oportunidades de acesso e usufruto de certas produções culturais e de certos 
modelos de ação com a escrita, fenômeno que segue os mesmos padrões da de-
sigualdade social (BATISTA; RIBEIRO, 2004, RIBEIRO; BATISTA; LIMA, 
2015). Em sociedades complexas, diferenciadas e hierarquizadas, tratar das prá-
ticas de letramento implica, como esses dados indicam, operar, de modo amplo, 
com relações entre e no interior de classes sociais e grupos, que evidenciam que 
nem todos participam do mesmo modo, em iguais condições e com a mesma 
intensidade das práticas de letramento. Implica ainda considerar que o acesso a 
textos e a apropriação deles não se difundem com justiça e equidade, produzindo 
não simples diferenças culturais, mas desigualdades (LAHIRE, 2008).

Em segundo lugar, foi possível constatar que a escolarização é um fator 
crucial para a explicação dos níveis de alfabetismo, para aquisição de capacidades 
de leitura e de escrita e que, quanto maior o tempo de escolarização de pessoas 
pertencentes a grupos em condição de maior vulnerabilidade socioeconômica, 
maiores são as possibilidades de se apropriarem de práticas de leitura e escrita e 
de transferir modos de ação de um contexto a outro.

Letramentos, identidades e reexistência

Outro eixo dedica-se ao exame de posicionamentos identitários de 
diferentes atores que tomam parte nas mais diversas práticas sociais, em 
comunidades onde essas práticas se situam à margem dos letramentos dominantes. 
Trata-se de focar o letramento e as relações interculturais que decorrem tanto dos 
usos da escrita, da imposição de modelos de ação cultural ou, ainda, da recriação 
de modos de agir com a e a partir da escrita para fins específicos e situados 
nessas comunidades. São estudos com participantes os mais diversos: educadores 
populares, professores, alfabetizadores, jovens pertencentes a diferentes grupos, 
ativistas negros, arte-educadores, lideranças políticas e religiosas e assim por 
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diante, dando relevo à interdependência entre práticas de letramento e poder, 
retratando as tensões próprias das relações interculturais. Segundo Kleiman e 
Sito (2016, p. 172), pesquisadores localizados nessa interface têm desenvolvido 
investigações com vistas a 

[...] refinar instrumentos metodológicos que possibilitem 
entender o uso da linguagem em situações de conflito 
intercultural e, com base nessa compreensão, dar maior 
visibilidade às práticas de letramento de grupos que tiveram 
o acesso à escrita negado (Rama, 1984), ou que tiveram sua 
memória destruída. (Subirats, 1994) 

Os cenários podem ser os mais diversos, mas os grupos são aqueles subal-
ternizados e invisibilizados.

Nesse enquadre, lida-se sempre com as práticas no plural, com atores em 
comunidades ou agências não formais, agregados por diferentes circunstâncias, 
constituindo práticas forjadas a partir da não concordância com a interdição im-
posta (KLEIMAN; SITO, 2016). Esses estudos pressupõem a coexistência de 
múltiplas formas de produzir sentido por meio de objetos culturais escritos, que 
variam no tempo e espaço social, segundo as circunstâncias, os grupos e os su-
jeitos que os constituem. Motivam o redimensionamento de categorias, já que 
os discursos produzidos, seja sobre práticas de uso da escrita, seja sobre outras 
dimensões da ação social, pertencem à vida social ou dizem sobre as pessoas no 
mundo. Exigem reconhecer as vozes desses atores na interação, desnaturalizar 
concepções valorizadas e correntes sobre a escrita e reconhecer outras realidades 
linguísticas e culturais, como propõem Kleiman e Sito (2016).

Se, para os Estudos do Letramento numa vertente sociocultural e histórica, 
importa o que as pessoas fazem com a escrita e não o que a escrita faz com as 
pessoas, participar dos letramentos refere-se à ação em conjunto e à produção de 
discursos com, a partir e sobre textos escritos. Garcez (2019, p. 16), por exemplo, 
atribui a essa ação conjunta, a participação em eventos de letramento, o estatuto 
de trabalho, já que se constituem como “ocasiões de encontros entre pessoas 
para fazer coisas umas com as outras com objetivos específicos em contextos 
específicos”. No entanto, há outras possibilidades que não se limitam à proposição 
deste autor.

Nesse eixo, vários trabalhos mobilizam as contribuições das Teorias De-
coloniais, a partir, por exemplo, do emprego da noção de reexistência para carac-
terizar e adjetivar os letramentos desses grupos (letramentos de reexistência). A 
noção de letramento de reexistência foi desenvolvida por Souza (2009), em sua 
pesquisa com jovens numa posse de hip-hop, na periferia de São Paulo. Em suas 
palavras, os letramentos de reexistência
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mostram-se singulares pois, ao capturar a complexidade social e 
histórica que envolve as práticas cotidianas de uso da linguagem, 
contribuem para a desestabilização do que pode ser considera-
do como discursos já cristalizados em que as práticas validadas 
sociais de uso da língua são apenas as ensinadas e aprendidas na 
escola formal.

[...] implicam para os jovens assumir e sustentar novos papéis 
sociais e funções nas comunidades de pertença e naquelas em 
que estão em contato. (SOUZA, 2009, p. 32)

Os resultados dessas investigações são instigantes, desvelando dinâmicas 
complexas em que letramentos se infiltram em diversos cenários, subvertem pa-
drões bem estabelecidos e coexistem com os dominantes. Essa episteme tem sido 
potente para compreender não só o caráter situado do uso da leitura e da escrita, 
mas também as práticas que atravessam contextos, que sobressaem das malhas 
do cotidiano e se fazem presentes em outras instâncias, muitas vezes incompre-
endidas ou invisibilizadas, ou ainda aquelas que se originam em contextos de 
contestação, subversão e resistência, como as praticadas em agências artístico-
culturais, nas posses de hip hop, nos coletivos feministas e femininos, nos saraus, 
na produção literária periférica, entre outras.

Letramentos em interface com a história ou Culturas do escrito64

Relacionado a este, há um grupo de pesquisas vinculadas à História Cul-
tural, História da Leitura e da Alfabetização que mantêm uma relação comple-
mentar com os estudos do letramento. São investigações que focalizam e refletem 
sobre o lugar ocupado pela escrita em outros tempos históricos e em espaços 
distintos, sobre modos de participação nas culturas do escrito, focalizando inter-
secções entre estas e as culturas orais. 

Nessas investigações, entram em cena outros âmbitos de socialização em 
que se localizam práticas de escrita e oralidade. Também colocam em evidência 
trajetórias de sujeitos e grupos que se relacionam de algum modo com o universo 
da escrita e pouco focalizados em estudos quanto às suas relações com o escri-
to. Esses estudos são fundamentais como recurso ao passado para entender o 
presente e as tensões experimentadas por grupos que tradicionalmente têm sido 
mantidos afastados da escola, como povos indígenas, negros, populações pobres 
urbanas e rurais, mulheres, leitores e leitoras inusitados, com distintos modos de 
lidar com as produções culturais escritas e com os discursos escritos ou que cria-
ram novas produções.

64 Cf.  Jinzenji, Galvão e Melo, 2017.
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Letramentos e vinculações com as políticas públicas

Por fim, outro eixo que parece fundamental relaciona-se a tomar essa epis-
teme como propícia à análise de políticas públicas. Essa nos parece, mais do que 
nunca, uma temática que precisa ser enfatizada nos dias atuais. Relembrando as 
palavras de Barton: 

“todo programa de alfabetização no mundo, toda iniciativa de 
alfabetização, toda declaração governamental, todo ato de uma 
agência de colaboração tem por trás uma teoria da linguagem 
e também uma teoria sobre o letramento. Muitas vezes, elas 
não são explicitadas, mas estão lá para serem descobertas”. 
(BARTON, 1994, p. 3)

 Suas palavras nos remetem às posições de Street (2013) e, na atualidade, 
possivelmente ecoam em pesquisas e artigos científicos que tratam dos 
retrocessos assistidos na proposição de currículos, programas e legislações no 
campo educacional.

Por política pública compreendemos um conjunto de decisões e ações da 
esfera de governo, que busca solucionar problemas identificados socialmente, que 
atingem contingentes significativos da população e afetam a garantia de direitos e 
de sua dignidade.65 O desenho, a definição de diretrizes e estratégias, a identifica-
ção de agentes e suas atribuições e a sua implementação decorrem da constatação 
de problemáticas discutidas na esfera pública e que necessitam da intervenção 
do Estado para serem redimensionadas, reguladas, solucionadas e transformadas, 
como é o caso dos letramentos dominantes, que não se disseminam de modo 
igualitário, bem como do reconhecimento de letramentos situados e singulares, 
que importam para certos grupos sociais.

Nesse ponto, enfatizo que a abordagem do letramento, como prática social,  
é um conceito importante a ser acionado no Brasil para compreendermos a na-
tureza e as dimensões das reformas ultraliberais ou neoliberais regressivas66 a que 
vimos assistindo no campo da Educação Pública, do Ensino Superior Público e, 
mais especificamente, nas políticas de alfabetização. Políticas que nos estarrecem 
e nos causam indignação, seguindo um claro direcionamento de minimização do 
papel do Estado na regulação da vida social. Redução que no campo da Educa-
ção se evidencia no precário financiamento da educação básica ou nos cortes nos 
orçamentos das Universidades Públicas e das Agências de Fomento à Pesquisa. 
Lembremos da Emenda Constitucional n. 95/2016, que congela todos os gastos 
primários da União, de 2016 a 2035, fazendo com que os recursos públicos que 

65 Ver Firmino nesta publicação e Firmino (2020).

66 Cf. Haddad, 2019.



191

poderiam viabilizar a ampliação da oferta na Educação, em pontos nevrálgicos 
para a garantia do direito à educação com qualidade, sejam dirigidos para o paga-
mento de juros e encargos da dívida pública.

Ciente de que comparações com pouco rigor analítico cobram um risco, é 
importante contrapor-se ao mito de que no Brasil se gasta muito com educação, 
tendo por base o percentual de 4,5% do PIB nacional, como propõe Pinto (2019). 
Se tomarmos a média de gasto por aluno da Educação Básica, veremos que, en-
quanto países desenvolvidos, como os EUA, gastam em média 12 mil dólares por 
aluno e cerca de 4,9% de seu PIB, e que a média de gasto por aluno no mundo, 
calculada pela OCDE, chega a 9.500 dólares, no Brasil, segundo dados oficiais, 
gastam-se 5.113 dólares/ano por aluno. Comparações internacionais mostram 
ainda que o Brasil é o país que paga os menores salários e que apresenta as maio-
res razões de alunos por turma, como demonstra Pinto (2019). 

Não se tem apenas construído falácias em torno do financiamento e do 
gasto público com a educação, mas tem-se retomado velhos mitos sobre a alfabe-
tização, como se apresenta no Decreto Federal n. 9765 de 11/04/2019 (que insti-
tui a política nacional de alfabetização). Não pretendo lidar detalhadamente com 
esse decreto. Acredito que ele esteja sendo objeto de análise de muitos pesquisa-
dores e ativistas do campo da alfabetização e da educação, mas chamo a atenção 
sucintamente para quatro polêmicas instauradas nesse documento.

A primeira diz respeito à descontinuidade das políticas de alfabetização 
que seguiam certo curso, entre 2004 e 2017, com a confluência das Universidades 
Públicas em seu desenho e na implementação de políticas de formação docente, 
produção de currículos e programas. Políticas e programas que estavam sendo 
monitoradas em seus resultados, caso da Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa, PNAIC. Essa descontinuidade afeta especialmente aqueles que im-
plementam as políticas: são os professores que, novamente, se veem em meio a 
uma disputa que pouco considera suas condições de trabalho e as condições ma-
teriais das escolas, as especificidades dos estudantes e de suas famílias, sem apon-
tar para a valorização profissional docente, a melhoria de carreiras ou a reflexão 
sobre o que se considera alfabetização e estar alfabetizado, sobre um problema 
complexo ainda não superado, de não alfabetizarmos todas as crianças, problema 
esse que, já se sabe, não se resolve com respostas parciais e restritas.

A segunda gira em torno da delimitação de uma política de alfabetização 
de caráter técnico, que não incorpora os estudos e avanços no campo da Educação 
em sua interface com os Estudos do Letramento e da Linguagem e da Psicologia 
do Desenvolvimento, organizando-se em torno de treinos e método, como solu-
ção para um problema complexo, o que se pode designar como uma visão restrita 
de alfabetização. Restrita porque propõe aplicação de um método único e pre-
tensamente neutro que desconsidera as diferenças culturais, adota uma concep-
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ção de escrita como objeto neutro de conhecimento individual e como atributo 
de desenvolvimento, desconsidera a relação entre usos e propriedades da escrita 
e a análise do contexto ideológico e político nos quais as formas escritas são 
produzidas. A visão de alfabetização subjacente ao decreto atrela-se ao binômio 
alfabetização e mudança, ao mito de que, por si só, a alfabetização seja capaz de 
promover mudanças de ordem social e mobilidade. Forjada a partir de uma visão 
tecnicista, como denuncia Frade (2019, p. 95), essa proposição “obscurece ainda 
o direito a uma alfabetização plena e põe na sombra a relação entre alfabetização 
e sociedade”.

A terceira diz respeito ao total apagamento dos avanços em torno da edu-
cação de pessoas jovens e adultas, ou à desconsideração das especificidades da al-
fabetização que se opera com essas pessoas. O decreto prevê para essa modalidade 
apenas a publicação de materiais didático-pedagógicos e os coloca na mesma 
condição das crianças como público-alvo da política.

A quarta gira em torno da premissa e reiteração de que as proposições do 
decreto se baseiam em evidências científicas, colocando sob suspeita as políticas 
antecedentes, mas, mais do que isso, operando como se o que ali está posto se 
constituísse como imperativo de verdade, porque constituído pelo discurso cien-
tífico. O discurso científico que parece sustentar a posição sobre a alfabetização 
adotada no decreto procura somente atestar a descrição e os usos de uma concep-
ção de alfabetização trasvestida de assepsia e de eficácia e restrita quanto à função 
comunicativa e social.

O estudo sobre políticas educacionais, principalmente sobre o processo 
de implementação, estratégias e a cadeia de interpretações e apropriações dos 
diversos agentes responsáveis por colocá-las em prática67, parece uma empreitada 
interessante de ser encampada também pelos Estudos do Letramento no Brasil.

À guisa de conclusão

As investigações focalizadas têm se colocado para informar políticas, para 
colaborar na construção de diagnósticos sobre realidades que precisam ser trans-
formadas. Mas podemos, enquanto uma área de estudo da linguagem e sobre a 
linguagem, nos colocar de forma produtiva e potente para se opor às políticas 
regressivas e, juntos, acompanhar e fortalecer os agentes que são premidos a con-
cretizá-las, os profissionais da educação, e aqueles para quem se dirigem: pessoas 
jovens e adultas não escolarizadas ou que buscam se escolarizar tardiamente, es-
tudantes e familiares, e os mais variados atores.

67 Cf. Di Giusto e Ribeiro (2019) e Firmino (2020).
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A sistematização de uma produção científica potente e produtiva nesses 
últimos 40 anos nos leva à demanda incitada por Luís Paulo Moita-Lopes (2013, 
p. 233) a partir dessa episteme: “fazer pesquisa para trazer à tona não as grandes 
narrativas ou grandes generalizações, mas as pequenas histórias dos entrelugares 
da vida social, que podem apresentar alternativas para nosso presente, e se tornan-
do decisivas para uma vida social mais justa e ética”. Também porque se mostra 
capaz de desestabilizar imposições, dá a oportunidade de se contrapor e resistir. 
Essas são agendas que temos para enfrentar.
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12. COMPARTILHAR LEITURAS: ANÁLISE DE UMA 
PRÁTICA DE LETRAMENTO ESCOLAR NUMA 
SALA DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE SÃO PAULO68

Estevão Marcos Armada Firmino

Introdução

A leitura e o acesso ao livro são temáticas evocadas constantemente nos 
meios educacionais e midiáticos, adquirindo roupagens diversas, mas que, de 
modo geral, aderem a uma visão depreciativa acerca das práticas de leitura da 
população brasileira. Seja na divulgação de resultados de avaliações da Educação 
Básica e do setor editorial, seja no questionamento sobre os níveis de leitura da 
população, mantêm-se uma representação negativa sobre os hábitos, o gosto e a 
frequência com que se lê, bem como sobre a posse e sobre a qualidade do que os 
brasileiros leem.  O discurso sobre a crise da leitura agudiza-se quando se ques-
tiona, até mesmo, a existência de leitores no país. 

Em abril de 2021, esse discurso foi reiterado de modo problemático, com a 
proposta de fim da isenção tributária do mercado editorial e de uma nova contri-
buição que faria parte da reforma tributária do governo federal. Em suma, a ideia 
era a de tributar os livros com uma alíquota de 12%, criando a contribuição social 
sobre operações com bens e serviços de setores governamentais. A justificativa de 
tal medida fundamentava-se na tendência de que pessoas em condição de pobre-
za, com renda de até dois salários mínimos, não consumiam livros. Com base em 
dados provenientes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tal 
proposta afirmava que a prática de leitura de livros paradidáticos, ficcionais, técni-
cos e literários seria típica de famílias com renda superior a dez salários mínimos. 

Na contramão de países desenvolvidos que subsidiam o custo e a distribui-
ção de livros, optou-se por uma medida que não beneficiaria diretamente nem os 
segmentos mais empobrecidos da população – que, sim, leem, como demonstrou 
a manifestação de um número expressivo da população à época –, tampouco os 
programas e projetos públicos que fomentam a distribuição e circulação do livro. 

68 Este artigo baseia-se na tese de doutorado Implementação de uma política pública de letramento: análise 
sobre o Programa Sala e Espaço de Leitura da Rede Municipal de São Paulo, que foi desenvolvida por mim 
e defendida em 2020.
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Adentrando nesse debate, é imprescindível reconhecer que, no Brasil, o 
acesso à cultura escrita não se dá de modo igualitário entre os diversos grupos 
sociais da população. Batista e Ribeiro (2004), a partir da primeira edição do 
Indicador Nacional de Alfabetismo (INAF), em 2001, já denunciavam essa proble-
mática e indicavam que a difusão da cultura escrita é marcada pelo acesso desi-
gual de grupos sociais, que segue os mesmos padrões das desigualdades sociais 
mais amplas. A análise dos resultados do INAF, referentes à primeira década do 
século XXI, por Batista, Vóvio e Kasmirski (2015), demonstra a manutenção da 
tendência observada inicialmente por Batista e Ribeiro (2004), que se manifesta 
de maneiras distintas, por meio do acesso ou não a textos escritos, da frequência 
de leitura de textos escritos, da diversidade de suportes em que os textos são vei-
culados. Para esses autores, as desigualdades observadas quanto à participação em 
práticas letradas socialmente valorizadas com e a partir de livros, jornais e revistas 
“estariam estreitamente relacionadas a recursos – ou capitais – desigualmente 
distribuídos e, ao mesmo tempo, incorporadas como parte de um conjunto de 
disposições mais ou menos coerentes que integram o estilo de vida e a identidade 
de diferentes grupos sociais” (BATISTA; VÓVIO; KASMIRSKI, 2015, p. 240). 

Reconhecendo um panorama desigual na sociedade brasileira, que se ma-
nifesta também no acesso à cultura escrita, mas com discordância frente à inter-
pretação e à proposta traçada pela Receita Federal, entendemos ser relevante a 
atenção ao cenário de políticas públicas de letramento, com ênfase naquelas que 
incidem na Educação Básica. Essa ênfase se justifica na medida em que identifi-
camos a escola como agência de letramento de destaque, senão a principal para a 
redimir a desigual distribuição de acesso à cultura escrita em nosso país. Soares 
(2003, p. 89) indica que: “tradicional e consensualmente, considera-se que o aces-
so ao mundo da escrita é incumbência e responsabilidade da escola e do processo 
que nela e por ela se dá – a escolarização”.

Num exame sobre os Estudos do Letramento no Brasil filiados à pers-
pectiva sócio-histórica, Kleiman (2019) discute algumas questões educacionais 
que nos interessa. A autora traça um panorama das políticas educacionais e elege 
como marco a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/1996, elencando alguns períodos 
e ações até a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Para a autora:

Si en el panorama amplio de los cambios educacionales parece 
que se han dado grandes pasos en políticas educativas en prol de 
una educación más equitativas y orgánicas, que respete la diver-
sidad en sus manifestaciones sociales, regionales y étnico-cul-
turales, una breve mirada a las correspondencias que tendrían 
que converger en la escuela constituye evidencia de la enorme 
distancia entre el papel y la práctica, entre el proyecto y su im-
plementación. (KLEIMAN, 2019, p. 389)
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A pesquisadora identificou avanços nas proposições e estratégias, mas 
apontou para problemáticas que permanecem no nível da implementação da po-
lítica, que se coadunam a processos singulares e locais, que exigem respostas dos 
agentes que as colocam em prática e podem dificultar a sua consecução e alcance 
de objetivos. Subjaz à crítica o modo como determinados temas ou problemas 
são considerados pelas esferas governamentais e como certos conhecimentos e 
soluções técnicas são tomadas como adequadas para resolvê-los, especialmen-
te, aqueles mais propensos aos valores dominantes, e, por vezes, submetidos a 
precárias condições para sua implementação e exequibilidade no nível da escola. 
No entanto, parece-nos haver uma “brecha” entre as prescrições em nível macro 
e o que ocorre na escola, que pode ser explorada de maneira a se obter nuances 
no debate sobre práticas letradas e os grupos sociais que frequentam os bancos 
escolares públicos. 

Considerando as questões apontadas por Soares (2003), Batista e Ribeiro 
(2004), Batista, Vóvio e Kasmirski (2015) e Kleiman (2019), entendemos ser re-
levantes estudos sobre experiências escolares que possam contribuir para o debate 
sobre as barreiras que se colocam para grupos em condição de maior vulnerabili-
dade frente à escolarização e à possibilidade de criação de um cenário mais justo 
e com equidade no acesso à cultura escrita. A brecha que se quer explorar diz 
respeito às experiências que constituem conhecimentos e estratégias que podem 
fundamentar políticas, projetos e programas, de um outro ponto de vista, a partir 
daqueles que se deparam como inúmeros fatores internos e externos à escola 
e produzem novas práticas pedagógicas com e para a comunidade escolar mais 
ampla: os docentes.

Para tanto, abordamos uma prática de letramento escolar, realizada no âm-
bito da política de letramento Programa Sala e Espaço de Leitura (SAEL), da 
Rede Municipal de Ensino de São Paulo (RMESP), em uma escola municipal 
de Ensino Fundamental, localizada em território de vulnerabilidade social. Tra-
tamos das estratégias de uma docente afim de implementar essa política voltadas 
à formação do leitor literário e na qual subjazem interpretações que ela faz das 
proposições e diretrizes. 

Entendemos ser pertinente a reflexão sobre políticas de letramento, num 
momento em que se reitera o discurso da crise da leitura e se denuncia que pes-
soas pertencentes aos setores populares da sociedade brasileira não leem. Além 
da introdução, o capítulo encontra-se organizado em mais quatro seções. Na se-
gunda seção, situamos o SAEL como política pública de letramento escolar.  Na 
terceira, apresentamos o contexto situado da pesquisa e os procedimentos meto-
dológicos empreendidos no estudo em tela e, posteriormente, analisamos uma 
prática de letramento implementada por uma professora orientadora da sala de 
leitura (POSL) e discutimos as potencialidades e contribuições dessa prática para 
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a consecução da política. E, na última seção, tecemos algumas considerações à 
guisa de conclusão. 

O Programa Sala e Espaço de Leitura como política pública  
de letramento

O SAEL é considerado uma política pública de letramento escolar lon-
geva, com mais de 45 anos de existência, abrangendo escolas de Ensino Fun-
damental de uma das maiores redes de ensino públicas do país, a RMESP. Essa 
política tem origem em 1972, a partir de uma experiência piloto de integração 
entre uma biblioteca pública e uma escola municipal, sendo institucionalizada 
em 1973, ampliando a oferta nos anos de 1980 e atingindo todas as Escolas de 
Ensino Fundamental (EMEF) da RMESP na década de 1990. 

Segundo a literatura, uma política pública é compreendida como um con-
junto de decisões e ações da esfera de governo, que busca solucionar problemas 
sociais. Seu desenho, sua definição de diretrizes e estratégias e sua implementação 
decorrem da constatação dessas problemáticas discutidas na esfera pública e que 
necessitam da intervenção do Estado para serem redimensionadas, reguladas, so-
lucionadas e transformadas. Em sua origem, o SAEL baseou-se na constatação 
de que grande parte dos estudantes matriculados na RMESP, nos anos de 1970, 
carecia de oportunidades formativas em relação à leitura, bem como de capacida-
des e atitudes que favorecessem a continuidade nos estudos e a participação social 
desses estudantes. 

O SAEL, como qualquer política pública de grande abrangência, implica 
processos complexos e multidimensionais que se desenvolvem em variados níveis 
de ação e de decisão. Ele envolve, diretamente, atores em diferentes posições na 
esfera municipal de governo, organizados a partir de uma cadeia de interações, 
necessária para sua consecução, contando com agentes em cargos administrati-
vos, pedagógicos e técnicos que atuam diretamente na Secretaria Municipal de 
Educação (SMESP), em núcleos e divisões pedagógicas e administrativas, nas 
Diretorias Regionais de Educação (DRE), em divisões pedagógicas e administra-
tivas, e nas unidades escolares (UE), sendo os professores orientadores da sala de 
leitura (POSL) os agentes de rua, que implementam localmente o Programa. Isso 
engloba também os beneficiários diretos da política — estudantes matriculados 
nas escolas municipais de ensino fundamental — ; indiretamente, a comunidade 
escolar e um conjunto mais amplo que se encontra envolvido na política – desde 
governantes municipais, passando por pesquisadores e profissionais da educação, 
até o setor editorial e organismos da sociedade civil, entre outros. Conta com 
recursos e infraestrutura própria, com legislação especifica, e busca promover o 
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comportamento leitor em estudantes matriculados no Ensino Fundamental e o 
seu acesso à produção literária. 

Desde a experiência piloto, que englobava apenas uma escola municipal 
e uma biblioteca pública, essa política passou por mudanças e configurou-se de 
modo distinto, atribuindo-se à escola, gradativamente, um estatuto central,  com 
o governo municipal provendo a infraestrutura adequada para o desenvolvimento 
das ações previstas (espaço físico, mobiliário, equipamentos, acervo e materiais 
pedagógicos e escolares), recursos humanos (professores designados para a fun-
ção, o POSL, além de equipes técnicas para a formação desses agentes), sendo 
integrada ao currículo escolar, por meio da previsão de carga didática específica 
semanal para todos os anos do Ensino Fundamental (45 minutos ou 1 hora/aula) 
e de programação e orientações didáticas específicas (voltadas ao favorecimento 
do acesso e mediação de obras literárias e paradidáticas). O POSL é o agente que 
se localiza ao final da cadeia de consecução da política e se relaciona diretamente 
com os beneficiários, os estudantes, por meio de um rol vasto de atribuições, rela-
cionadas ao desenvolvimento de práticas de leitura. É esse profissional que tem a 
incumbência de pôr em prática as diretrizes previstas para a SL. 

Em sua organização atual, o SAEL supõe finalidades e diretrizes que “[...] 
se apoiam na compreensão da leitura como prática social e da literatura como 
objeto artístico e cultural ao qual todos têm direito [...]” (SÃO PAULO, 2020, p. 
9). A política se concretiza “[...] por meio de atividades de leitura com fruição de 
textos literários em que o livro, a literatura e o texto são abordados como objeto 
em si” (SÃO PAULO, 2020, p. 10). Nesse sentido, o SAEL, por preconizar de-
terminadas práticas de leitura a serem executadas, mantidas e reproduzidas nas 
escolas municipais, pode ser compreendido como uma política de letramento que 
atrela o desenvolvimento de capacidades e habilidades à transmissão de valores, 
por meio da participação em práticas sociais relacionadas à cultura escrita, espe-
cificamente pelo acesso à produção literária.

Em acordo com Street (2014, p. 46), programas que se organizam para a 
transmissão do letramento implicam mudanças, já que impõem “uma maneira 
de pensar” sobre a escrita e produções culturais, valorizam “um panorama cultu-
ral” de caráter grafocêntrico, são constituídos a partir de determinada “ideologia”, 
hierarquizam objetos culturais e modelos de ação, configuram “modos de ser” e, 
portanto, identidades para os participantes, estabelecendo e disputando posições 
em meio a um conjunto de relações de poder.

Qualificamos o SAEL como uma política de letramento escolar que busca 
corresponder às demandas da sociedade em relação aos saberes, capacidades e ati-
tudes em relação à linguagem escrita e aos seus usos sociais, consensuadas como 
de responsabilidade da instituição escolar, visando, em última instância, poten-
cializar a participação cidadã. Segundo Bunzen (2010), o letramento escolar deve 
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ser “[...] compreendido como um conjunto de práticas socioculturais, histórica e 
socialmente variáveis, que possui uma forte relação com os processos de apren-
dizagem formal da leitura e da escrita, transmissão de conhecimentos e (re)apro-
priação de discursos”. (BUNZEN, 2010, p. 101). Dionísio (2006), explica que: 

As práticas de literacia na escola e as práticas de ensino da li-
teracia estruturam-se sobre um conjunto vasto de processos, 
activados por um largo número de dispositivos que produzem, 
numa determinada posição, os sujeitos que aí interagem “sobre 
textos, com textos e à volta de textos” (LUKE, 2001), com vis-
ta à aquisição e construção dos saberes escolares. (DIONISIO, 
2006, p. 46).

Essas práticas dizem respeito ao desenvolvimento de capacidades, habili-
dades, atitudes e valores em relação aos letramentos, com difusão de certas práti-
cas tomadas como legítimas e necessárias a todos os membros da sociedade e que 
se sobrepõem a outras menos visibilizadas, locais e até particulares. Ainda que no 
decorrer de sua consolidação as prescrições do SAEL tenham variado, acompa-
nhando as mudanças de compreensão acerca do ato de ler, do papel da escola e 
da formação de leitores, atualmente vigoram no âmbito da política as seguintes 
diretrizes pedagógicas, presentes na Instrução Normativa 34/2019 (IN 34/2019):

I - a literatura como direito inalienável do ser humano e como 
fonte das várias leituras da realidade e do próprio desenvolvi-
mento da história e das culturas; II - a leitura do mundo pre-
cedente à leitura da palavra, entendendo que a leitura começa 
antes do contato com o texto e vai para além dele; III – a garan-
tia da bibliodiversidade de forma a atender toda a comunidade 
educativa, tornando propício o trabalho com a leitura e possibi-
litando ao leitor novas perspectivas sobre si, o outro e o mundo 
[...] (SÃO PAULO, 2019, p. 2).

A diretriz I evoca a ideia da literatura como um direito humano e ad-
vém da tese de Antônio Candido, no artigo “O direito à literatura” (CANDIDO, 
2011), em que o crítico literário defende a leitura, ou o direito de fabular, como 
um direito inalienável do humano, da ordem da necessidade humana. Há na pro-
posição de Candido (2011) uma forte influência do pensamento iluminista que 
intercede a favor do acesso a determinadas leituras, certas obras e autores, em 
detrimento de outros. E, nesse sentido, grande parte do acervo é constituída por 
obras de literatura e com maior incidência de práticas de letramento voltadas para 
a interação com e a partir dos gêneros literários.

A diretriz II parafraseia uma proposição de Paulo Freire (“a leitura do 
mundo precedente à leitura da palavra, entendendo que a leitura começa antes do 
contato com o texto e vai para além dele”), que se encontra na obra “A importân-
cia do ato de ler”, do autor. A premissa freireana na política associa-se a uma visão 
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ampliada de leitura, que pondera a prática social dos sujeitos e seus conhecimen-
tos de mundo, considerando-os como produtores de cultura e, portanto, como 
capazes de acessar os sentidos evocados pelo texto literário.

Por fim, a diretriz III estabelece “a garantia da bibliodiversidade”, o que 
diz respeito à qualidade e abrangência do acervo disponível na Sala de Leitura e 
à circulação de uma ampla gama de textos, por meio das práticas de letramento 
desenvolvidas pelo POSL. É um fator de destaque para a implementação do 
SAEL, já que favorece a ampliação de possibilidades interpretativas por parte dos 
leitores – dos alunos e demais frequentadores desse espaço no âmbito da escola.

No SAEL, portanto, inter-relacionam-se aspectos relativos aos letramen-
tos escolar e literário, que devem ter lugar na escolarização, e às metas e diretrizes 
preconizadas para a concretização de interações organizadas com e a partir de 
gêneros literários. 

A imersão na EMEF Cecilia Meirelles69

Os dados gerados para este capítulo resultam de uma etnografia educacio-
nal, vinculada aos Estudos do Letramento de abordagem sócio-histórica. É pre-
missa dessa abordagem o exame aprofundado “[...] das interações entre os sujeitos 
e do modo como essas interações ocorrem em determinados contextos” (VÓVIO; 
SOUZA, 2008, p. 49). Nesse sentido, observamos os eventos de letramento que 
têm lugar na escola e decorrem da implementação do SAEL, aproximamo-nos 
dos participantes, a POSL e os alunos, e das atividades e interações com e a partir 
dos acervos da Sala de Leitura (SL), o que nos conduz à compreensão de seus 
discursos a partir do horizonte social e histórico em que são construídos e que os 
condicionam (VÓVIO; SOUZA, 2008).

A etnografia ocorreu numa Escola Municipal de Ensino Fundamental 
vinculada à Diretoria Regional de Educação de Guaianases, no extremo leste 
do município de São Paulo. A geração dos dados deu-se em dois períodos, um 
concretizado no ano letivo de 2018, e outro no ano letivo de 2019, totalizando 
trinta idas à escola-campo. O corpus de análise é composto por notas adensadas 
de campo, gravações de áudio das aulas observadas na Sala de Leitura e registros 
fotográficos de uma turma de Ensino Fundamental (7º ano do Ensino Funda-
mental), sob a responsabilidade de uma POSL, que também foi entrevistada. 

A EMEF Cecília Meireles está localizada no bairro de Cidade Tiraden-
tes, cujo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é inferior ao 
do município de São Paulo, 0,708 contra 0,805 (em 2010), e um pouco superior 

69 Nome fictício atribuído à escola-campo deste estudo.
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apenas ao do distrito de Parelheiros70. Atualmente, o bairro conta com o maior 
complexo de conjuntos habitacionais da América Latina, aproximadamente 40 
mil unidades, construídas na década de 198071. A organização desse território 
decorre da intervenção estatal para alojar populações deslocadas por interven-
ções urbanas (RIZEK, 2010). A elevada quantidade de conjuntos habitacionais 
no território chama muito a atenção quando se chega ao bairro. Há conjuntos 
com manutenção precária e outros com aspecto bastante degradado, quando ob-
servados do lado externo. Esse tipo de habitação popular já teve o apelido de 
“caixotes da exclusão” (RIZEK, 2010), pois refletia a segregação socioespacial de 
parte significativa da população mais pobre do município, construídos com espa-
ços exíguos, carregando forte estigma de precariedade e de pobreza aos seus ha-
bitantes, em localidades associadas a altos índices de violência e carentes quanto 
à oferta de serviços e equipamentos públicos de saúde, lazer, cultura, assistência 
social e educação.

O prédio escolar dessa EMEF possui dois pavimentos, uma área externa 
e uma quadra esportiva coberta e conservada. Os ambientes da escola estão em 
bom estado e proporcionam uma convivência agradável. Há uma sala de jogos, 
uma brinquedoteca, sala de vídeo, sala de recursos pedagógicos, um parque infan-
til e um jardim. Entre os anos de 2018 e 2019, funcionava em dois períodos, ma-
nhã e tarde, atendendo aproximadamente 700 alunos. A SL está situada no andar 
térreo e seu interior é amplo, com mobiliário específico: estantes para dispor o 
acervo, organizado por gêneros e temáticas, cadeiras de plástico, almofadas, ban-
cos e pufes para acomodar os alunos. Em algumas estantes, encontram-se objetos 
decorativos que contribuem para uma ambientação diferenciada do espaço da SL. 
Conta-se ainda com recursos tecnológicos como notebook com acesso à internet, 
um projetor multimídia, tela retrátil para projeção e sistema de som. 

O arranjo e a ambientação da SL foram motivados para incentivar e acon-
chegar os alunos, na tentativa de que eles encontrassem na SL condições físicas 
e sociais para desenvolver uma boa relação com o livro e a leitura. Nas aulas ob-
servadas, a acomodação dos alunos nesse espaço se dava de maneira espontânea, 
com um clima colaborativo e engajamento em todas às propostas didáticas da 
POSL. Um aspecto diferenciado nessa SL é o acervo de livros, que se mostra 
variado, com títulos atuais e que perfazem o interesse de crianças e jovens, se-

70 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) segue a lógica do Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e considera o grau de 
escolaridade, renda e expectativa de vida dos habitantes de determinadas regiões para analisar a quali-
dade de vida.

71 A informação sobre a quantidade de unidades referente aos conjuntos habitacionais consta no site da 
Subprefeitura de Cidade Tiradentes: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeitu-
ras/cidade_tiradentes/historico/ Acesso em: 02 jul. 2020.
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gundo a POSL. A disposição do acervo e a identificação dos livros, assim como o 
protagonismo discente, favorecido pela POSL, colaboravam para que os usuários 
pudessem transitar e fazer suas escolhas de leitura de modo autônomo.

As aulas na SL seguiam algumas rotinas e padrões, com um contrato 
tácito estabelecido entre POSL e alunos, pois estes pareciam ter apreendido 
comportamentos e disposições necessárias para tomar parte das atividades e agir 
colaborativamente nas propostas feitas. Em geral, nos momentos iniciais da aula, 
a POSL introduzia a proposta da aula, voltada à formação leitora; os objetivos e 
intenções das atividades eram expostos por meio de exposição oral e por meio de 
implementação do par pergunta-resposta72 pela POSL. Na sequência, atividades 
ligadas a essa proposta eram desenvolvidas, sendo concluídas na aula ou retomadas 
em aulas seguintes. Geralmente, havia um cartaz que apoiava a apresentação das 
propostas, preso a um cavalete, contendo os títulos das atividades e orientações 
aos alunos. 

Um aspecto marcante frente à atuação da POSL é o vínculo estabelecido 
com os estudantes, favorecido pela longa permanência na função de POSL, à 
época 11 anos, o que se mostrava pela identificação de todos por seus nomes, na 
consideração de seus gostos e interesses nas aulas, pelo conhecimento de suas 
trajetórias de escolarização e de desenvolvimento pessoal de cada um.

Ressaltamos que a unidade de análise básica para os Estudos de Letramen-
to são os eventos de letramento, os quais, possuem elementos visíveis (ambien-
te, artefatos, participantes e atividades) e elementos não-visíveis (participantes 
ocultos, os sentidos e funções sociais das práticas, valores e recursos mobiliza-
dos na interação e as rotinas estruturadas nos modos de agir dos participantes) 
(HAMILTON, 2000). Além da descrição dos eventos observados nos termos 
de Hamilton (2000), recorremos a Street (2013, p. 55), que fundou a noção de 
práticas de letramento. Por meio dessa categoria “[...] podemos caracterizar o 
deslocamento da observação de eventos de letramento para a conceituação de 
práticas de letramento” (STREET, 2013, p. 55).

No decorrer do trabalho de campo na SL da EMEF Cecília Meirelles, foi 
colecionada uma grande variedade de eventos de letramento. Em acordo com 
Barton (1994), entendemos que “há padrões comuns ao usarmos a leitura e a 
escrita numa situação particular. As pessoas utilizam seu conhecimento cultural 
para determinada atividade” (BARTON, 1994, p. 2). Dessa forma, foi possível 
identificar as regularidades e padrões de aglomerados de eventos e inferir as práti-
cas de letramento visadas e os significados atribuídos pelos alunos a essas práticas. 
Também nos atentamos aos elementos presentes na dinâmica discursiva ocorrida 

72 Situação em que a POSL formula uma pergunta dirigida aos alunos com a intenção de elicitar uma 
resposta sobre a proposta ou tema focalizado, bem como de promover o engajamento deles nas pro-
postas e produzir, coletivamente, uma memória sobre propostas anteriores.
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nessas interações, no sentido de apreender os enunciados produzidos pela POSL 
e alunos, como expressão dessa dinâmica (BUNZEN, 2009). Para este capítulo, 
escolhemos uma delas, a prática de compartilhar leituras, que se refere às estraté-
gias da POSL a fim de implementar essa política de letramento e colabora para 
compreendermos os modos como essa agente interpreta as diretrizes da política e 
as concretiza a partir das condições materiais de que dispõem para agir.

Compartilhar leituras: prática de letramento da SL

A permanência no contexto desta SL permitiu que acompanhássemos 
uma série de eventos de letramento que resultavam em oportunidades de acesso 
e uso de impressos, com ênfase em livros literários, pelos alunos. A observação 
desses eventos na SL, que apresentavam padrões de interação, regularidades de 
comportamentos e ações e significados comuns aos seus participantes, justificou 
o foco sobre uma das práticas de letramento a que chegamos a partir dessa et-
nografia. Os eventos aconteciam a partir de distintas denominações, criadas pela 
POSL: “desafio de compartilhar leitura”, “cadeira literária”, “venda seu livro”. E 
as atitudes, a adesão e o discurso dos participantes, alunos e POSL, durante esses 
eventos, foram decisivos na inferência de sua relevância no contexto dessa SL.

De maneira geral, esses eventos caracterizavam-se pela apresentação pú-
blica de leituras realizadas pelos alunos, ora no espaço próprio da SL, ora reali-
zadas em suas casas ou em outros ambientes escolares. As interações observadas 
na SL, nesses eventos abrangiam a leitura de livros literários e o registro escrito 
sobre os textos literários lidos, feitos em cadernos escolares ou outros suportes. 
Em muitos eventos havia situações destinadas à leitura individual e silenciosa 
dos alunos de títulos do acervo, que, posteriormente, eram objeto de conversas e 
comentários.  Os alunos eram constantemente instigados e motivados a compar-
tilhar os textos e as suas leituras, animados pela POSL. Esse compartilhamento 
era feito oralmente, e, nesses momentos, os alunos se dirigiam aos colegas apre-
sentando uma síntese do enredo e/ou informações básicas dos textos, designada 
pela POSL como ficha técnica, contendo título, autoria, dados da publicação, 
informações sobre o gênero e ilustrações e suas impressões e opiniões. 

A adesão dos alunos nessas atividades indicava a regularidade e frequência 
desses eventos nas aulas de SL. Os comportamentos de manusear, ler os livros 
literários disponibilizados pela POSL e interagir tendo os textos como elemento 
central indicavam o reconhecimento dos alunos frente aos papéis a serem 
desempenhados. 

Numa compreensão abrangente dessa prática de letramento escolar, desta-
cou-se a oportunidade de acesso e apropriação de textos literários, permitido pela 
proposição e mediação da POSL, incentivando a leitura literária. Os sentidos 
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atribuídos aos textos não eram regulados por uma interpretação única, como se 
vê em aulas tradicionais de literatura, nas quais os professores impõem um único 
modo de ler, suas opiniões, gosto e comentários. Os alunos mostravam-se aber-
tos às opiniões dos colegas, negociando sentidos e revendo comentários a todo 
momento.

A disponibilidade do acervo e o acesso aos textos coincidem com a pro-
posição de Paiva (2012) sobre o papel da educação escolar frente aos livros, em 
especifico os literários, para parte significativa da população brasileira. Para a 
autora, o projeto pedagógico da escola deve se guiar para

[...] o uso constante e consciente dos materiais disponibilizados 
para a escola – sala de aula e biblioteca –, vinculando-os aos pro-
cessos de ensino-aprendizagem que se desenvolvem no contexto 
escolar, operando em sintonia com as ações de disponibilidade 
desses bens culturais. (PAIVA, 2012, p. 18).

Cosson (2020) defende, nesse sentido, que o ensino de literatura na escola 
se dá num processo de apropriação dos textos literários enquanto processo de 
construção individual e coletiva no interior de uma comunidade de leitores, o que 
se notou nos eventos favorecidos pela POSL. Por sua vez, essas atividades com e 
a partir de textos literários, segundo o autor, orienta-se “pelo aprender fazendo e 
manuseio efetivo dos textos literários”, e a apropriação decorre “de uma aprendi-
zagem ativa, uma experiência que demanda o envolvimento emocional, cognitivo 
e físico do aluno” (COSSON, 2020, p. 208).  

Considerando as proposições de Paiva (2012) e Cosson (2020), é possível 
reconhecer as contribuições da prática de letramento do compartilhar leituras na 
escolarização desses alunos, em consonância com as diretrizes e metas do SAEL. 
A prática de compartilhar leituras evidencia o exercício de apropriação do texto 
literário na SL, de maneira a tornar possível sua fruição. O tempo e o espaço 
para a leitura, garantidos pela política do SAEL e implementados pela POSL, 
possibilitaram o contato dos alunos com obras e textos, incentivando a formação 
do leitor literário na escola pública, e, neste contexto específico, numa escola que 
atende um grande número de estudantes de camadas populares. 

Outro ponto de destaque nessa prática de letramento escolar é a questão 
dos registros escritos produzidos pelos alunos, pois serviam de base para a 
apresentação pública das leituras feitas e de suas opiniões, funcionando como 
uma espécie de roteiro, a ser seguido na exposição aos colegas de turma e a 
POSL. Isso cumpria papel fundamental no momento de compartilhar as leituras, 
complementado pelas intervenções da POSL e dos colegas, a fim de estimular ou 
destacar alguma reflexão. A POSL defende a importância desses registros na SL 
e argumenta: 



208

[...] porque tem gente que fica só no campo das ideias, mas tem 
pessoas que precisam escrever, como eu, eu tenho uma ideia, 
preciso escrever, e depois eu vou revisitar aquela ideia, pra poder 
ela ficar marcada pra mim, e tem aluno também que é assim [...] 
e outra coisa, é uma forma de eu saber quantos livros ele leu, ele 
mesmo vai saber, quantos livros nós comentamos naquele ano, é: 
quais livros, mesmo que ele não leu, eu li pra ele, é leitura com-
partilhada, ou foi roda de leitura, foi o livro pesquisado naquele 
dia, então, ele também tem um controle, tem uma estatística, e 
ele vai conhecendo: o gênero literário [...] (Excerto de transcri-
ção da entrevista com a POSL). 

A estratégia de registro baseava-se na experiência da POSL, na percep-
ção de que ao escrever pode-se organizar as ideias, o registro favorece revisitar 
uma ideia, plasmá-la no papel, para retomá-las. Além disso, esse artefato registra 
quantitativamente as leituras feitas no decorrer do ano, nas aulas de SL, e auxilia 
os alunos a monitorarem-se nas leituras e a desenvolverem maior compreensão 
sobre os textos mobilizados, segundo sua opinião. Como Cosson (2020) sinaliza, 
as anotações ou outro tipo registro escrito feito por alunos sobre as obras que 
leem prestam-se para “manter para o leitor a memória de seu encontro inicial 
com o texto, podendo, assim, servir de base e contraste para leituras posterio-
res” (COSSON, 2020, p. 209). É esse o exercício favorecido pela POSL. Con-
cordamos que os registros sobre leituras literárias são situações de objetivação, 
são oportunidades de apropriação dos textos literários pelos alunos.  Lembrando 
Barton (1994, p. 8), “o ponto é que com a língua escrita podemos fazer coisas 
que com a língua falada não podemos. Ela não apenas amplia a língua falada. Ela 
estende as funções da linguagem e nos capacita a fazer diferentes coisas”. 

No âmbito da didática aplicada pela POSL, a ênfase dada a essas ativi-
dades motivava-se também para a criação de um hábito valorizado para o de-
senvolvimento do comportamento leitor por seus alunos. Mas, mais importante, 
entendemos esse registro como um exercício de autonomia, de reflexão e de dis-
seminação das vozes dos alunos frente aos textos literários: o que eles têm a dizer 
sobre essas leituras importa a todos, incluindo a POSL.

Um dos eventos registrados foi designado como “venda seu livro”. Nes-
se evento, os alunos foram convidados a compartilhar seus registros, a partir de 
livros que haviam levado para casa. O objetivo da atividade era que os próprios 
alunos mobilizassem recursos, inspirados em técnicas de propaganda, a fim de 
persuadir seus colegas a “consumirem” as obras lidas. O espaço da SL foi utilizado 
para que todos pudessem compartilhar esses registros. Desse evento, destacamos 
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a participação da aluna Mayara73, que foi uma das alunas que se engajou na ativi-
dade. Ela havia lido o livro Se eu fosse, de Luisa Massarani74. 

Mayara: ele explica o que é, tipo assim (+) se eu fosse um di-
nossauro, eu viveria a mil anos atrás e, tipo assim (+) (inaudível)
Aluna sem identificação: ah da hora esse livro
[...]
Mayara: tem muitas coisas, ele explica se você fosse alguma coi-
sa, ele explica várias coisas.
Aluna sem identificação: como seria a vida
Mayara: é se você fosse isso, se você fosse um cachorro, aparece 
um rato, no livro está falando aparece um rato só que grande 
com um focinho diferente e ele é amigo do dono (inaudível) (+) 
e ele explica tipo
[...]
Emily: qual o nome desse livro Mayara?
Mayara: o nome do autor, é autora, Luisa Massarani.
POSL: A Luisa Massarani hã, e tem ilustração, bastante?
Mayara: Tem, tem o, ele mostra o desenho do cachorro, tipo as 
diferenças do cachorro, que tem o cachorro de vinte, acho que 
é vinte e cinco quilos e o cachorro, acho que é só cinco, bem 
pequenininho, e ele foi no ano de 2016, 2016, e lá tá falando que 
é literatura infanto-juvenil.
Emily: Mayara qual o nome?
POSL: Quando você começou a ler
Emily: Qual o nome do livro?
Joyce: Se eu fosse.
Mayara: Se eu fosse, aí tá lá se eu fosse uma abelha.
Emily: Quando você terminar de ler me empresta?
(Excerto de transcrição da atividade “venda seu livro”)

O início do compartilhamento da aluna é feito de maneira a explicar o conteúdo 
temático do livro, e, logo depois, uma colega interage, expondo uma apreciação valora-
tiva de caráter positivo: “da hora esse livro”. A intenção de que os alunos motivassem 
seus colegas para a leitura tem eco nessa réplica da colega, que atribui valor positivo 
ao livro, mediante a apresentação de Mayara. Emily também intervém, perguntando 
sobre o título do livro, por duas vezes, “qual o nome do livro”, demonstrando interesse. 

A participação de Mayara revela aspectos significativos da prática de com-
partilhar leituras. A sua maneira de expor sobre o livro de maneira assertiva, de-
monstra sua segurança e o interesse provocado pela leitura, chamando a atenção 
de outros colegas. Mayara parece ter persuadido seus colegas a lerem o livro que 
leu. A apresentação termina com o pedido de Emily à Mayara: “quando você 
terminar de ler, me empresta?”. 

73 Os nomes de alunos utilizados neste trabalho são fictícios.

74 MASSARANI, Luisa. Se eu fosse. São Paulo: Publifolhinha, 2016.
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Esse diálogo denota o efeito da prática de compartilhar leituras sobre a 
turma. O papel desempenhado pelos alunos, o de ocupar a posição de referência 
sobre a obra, em vez da professora, é um dado significativo que expressa uma face-
ta do exercício de apropriação nesta SL. Na percepção da POSL, as situações que 
favorecem o protagonismo dos alunos são significadas da seguinte maneira: [...] 
“ele [o aluno] está me auxiliando e se empoderando de ensinar o que ele apren-
deu, na linguagem dele, e provavelmente o colega até aprende um pouco, entende 
melhor. (Trecho da transcrição da entrevista com a POSL). No entendimento da 
agente, o aluno assume o papel complementar em seu trabalho, angariando outros 
recursos para o agenciamento da própria formação como leitores. 

Oliveira e Fonseca (2016), analisando concepções, práticas e representa-
ções de leitura de estudantes do Ensino Superior e de Ensino Médio, nos au-
xiliam a compreender aspectos presentes na prática do compartilhar leituras. 
Tratando de práticas de leitura, de maneira geral, esses autores sinalizam que as 
representações de leitura:

[...] que um e outro grupo consolidaram ao longo de sua his-
tória, de sua formação, de sua escolarização, certamente inter-
ferem nos modos como esses grupos referenciam os objetos 
discursivos, acarretando, por assim dizer, sentidos e efeitos de 
sentido atravessados por essas representações (OLIVEIRA; 
FONSECA, 2016, P. 312).

Considerando essa proposição, a trajetória de escolarização dos alunos 
dessa SL, ao participarem das atividades de leitura na SL e tomarem parte na 
prática de compartilhar leituras, tende ao desenvolvimento de comportamentos, 
disposições favoráveis e procedimentos para apropriação de gêneros literários, o 
que, por sua vez, reflete na identificação deles como leitores e na conformação de 
uma representação positiva frente à leitura literária. 

Ainda na análise da prática de compartilhar leituras, quando tratamos de práticas 
de letramento estamos lidando também com a construção de identidades e com a 
natureza ideológica e cultural das práticas letradas (STREET, 2014). Em contraste à 
análise do evento “venda seu livro”, exploramos a presença de aspectos de uma concepção 
dominante de letramento, que pode ofuscar as potencialidades destacadas.

No rol de atividades de leitura que compõem a prática do compartilhar 
leituras, a POSL instituiu um desafio aos alunos, a fim de mobilizar o acervo de 
livros que havia chegado por meio do Programa Minha Biblioteca75. Nessa oca-
sião, após a seleção de livros pela POSL, os alunos foram convidados a escolher 

75 O programa Minha Biblioteca tem por objetivo promover a prática leitora dos estudantes, por meio 
do contato com os livros, que são entregues para os estudantes da Rede Municipal de Ensino de São 
Paulo com o objetivo de formarem sua biblioteca pessoal. No ano de 2019, a POSL foi solicitada pela 
coordenação pedagógica da escola a entregar esses livros aos alunos por meio de atividades na SL.
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uma obra para ler e compartilhar com outras pessoas, fora do ambiente escolar. 
Seus registros prestariam para a elaboração da ficha técnica e para o relato do 
compartilhamento das obras com as pessoas que haviam escolhido. 

No excerto, Natasha conta que leu um livro de Marina Colasanti76 e rela-
tou o compartilhamento dessa leitura com seus familiares. Após a apresentação 
pública da aluna, na SL, a POSL fez o seguinte comentário para a turma: 

[...] a ideia é você compartilhar seus livros com as pessoas, e 
também despertar nas outras pessoas a importância da leitura 
e o gosto pela leitura, né, as vezes até quem nunca, fala que não 
tem tempo de ler, quando você dá uma paradinha, você sai desse 
mundo louco, corrido da gente, o livro leva para um outro mun-
do, e eu achei interessante que ela conseguiu compartilhar com 
a família toda, então é uma família que pelo visto já, se os filhos 
têm o hábito, geralmente também os pais (+) implantam esse 
hábito, sua mãe lia para você, você lembra, ela tinha esse hábito? 
(Excerto de transcrição de aula na SL).

O comentário da POSL, inspirado na apresentação da aluna, ressalta uma 
posição frente à proposta: “despertar nas outras pessoas a importância da leitura”. 
A prática do compartilhar leituras e/ou livros com as pessoas, na percepção da 
POSL, potencializa a criação de oportunidades para as pessoas lerem. No âmbito 
do compartilhar, os alunos assumem o papel de incentivadores da leitura ao en-
volver outras pessoas com textos e livros. Nesse discurso, ainda, há elementos que 
justificam grande parte das suas propostas didáticas, como o desenvolvimento do 
hábito de leitura, e reitera a crença na leitura como refúgio, o poder de levar o 
leitor “para um outro mundo”.  

Ainda nesse episódio, a POSL interpela Natasha sobre o hábito de leitura 
em sua família, e a aluna responde “é praticamente a família inteira que lê” 
(Transcrição de fala da aluna Natasha em resposta a POSL). Nessa interação, a 
POSL demonstra o apreço pelos hábitos de leitura dessa família, valorizando-
os e, de certa forma, estabelecendo-a como um exemplo a ser seguido pelos 
demais alunos. 

Interessa notar que a exposição de Natasha sofre uma réplica de uma co-
lega, que estava sentada próxima a mim e que disse, em tom de confidência: “a 
minha família não tem nenhum que lê”. Todavia, esse posicionamento não foi 
retomado ou expandido pela POSL. Sem a intenção de avaliar a ação docente, 
mas com o interesse em examinar aspectos ideológicos do letramento escolar, é 
relevante notar a presença de processos cristalizados nos espaços de ensino ao 
sobrevalorizar determinadas práticas sociais. 

76 COLASANTI, Marina. Tudo tem princípio e fim. São Paulo: Escarlate, 2017.
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No caso, estamos sinalizando a sobrevalorização de um modo de se rela-
cionar com a leitura, feita pela POSL, o hábito da leitura no arranjo familiar da 
aluna Natasha. Essa ação incorre no risco de hierarquizar certas práticas, toman-
do-as como melhores perante os alunos; as famílias que tomam parte em práticas 
de leitura assumem legitimidade e são valorizadas positivamente. Por conseguin-
te, são posicionadas como exemplos a serem seguidos por outros, cujas famílias 
não têm esse hábito. Mesmo sem essa intencionalidade, ao tomar como exemplo 
a família de Natasha, a POSL estabelece um marcador distintivo.  

A existência de leitores ou a participação em práticas de leitura decor-
rem de variáveis sociais, culturais e políticas complexas, que acabam não sendo 
consideradas nesse discurso da POSL. Queremos destacar, que muito do que 
se encontra associado ao letramento advém de processos e significados culturais 
mais amplos, como a valorização da literatura em detrimento de outras produções 
culturais artísticas, e podem ser perpetuados no espaço escolar, corroborando a 
manutenção e a reprodução de estereótipos e desigualdades. 

A apropriação de práticas sociais e culturais, como o hábito de ler, não é 
contingência apenas de fatores pedagógicos ou cognitivos, há disputas, tensões e 
conflitos envolvidos na transmissão do letramento. Exemplo disso é a valoração 
de práticas familiares que não se distribuem uniformemente entre alunos e que 
podem criar hierarquias no interior da escola. Os alunos e a POSL, por meio das 
práticas de letramento do compartilhar leituras, apresentam aspectos singulares, 
relacionados a sua subjetividade e a sua história pessoal, mas, ao mesmo tempo, 
carregam concepções, representações e comportamentos advindos de modelos 
culturais mais amplos.

Como bem indica Street (2014), não é tarefa simples desvencilhar-se de 
crenças, noções e convenções acerca do letramento escolar. Nosso intento é cha-
mar a atenção para a possibilidade de favorecer as práticas de letramento legi-
timadas na escola, como a leitura literária, de maneira a ser estabelecida uma 
convivência equilibrada com outros letramentos. É possível a formação do leitor 
escolar, evitando o juízo de valor acerca da suposta superioridade da prática da 
leitura literária. 

Considerações finais

Neste artigo, analisamos a prática de letramento que visa compartilhar 
leituras na SL. Grande parte dos eventos que compõe essa prática caracteriza-se 
pela leitura de livros literários feita pelos alunos e apresentação oral da obra por 
meio de resenhas ou sinopses do enredo, apoiadas em registros escritos, acompa-
nhadas de comentários e voltadas aos colegas de turma e à POSL. 
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Percebeu-se que ambos os participantes da prática de letramento pareciam 
bastante familiarizados com as rotinas e regras. Além disso, na prática de com-
partilhar leituras, constatou-se a apropriação de obras literárias pelos alunos, bem 
como a intencionalidade da docente em mobilizar os alunos a desempenharem 
uma postura protagonista, ao serem convidados a assumirem atitudes e dispo-
sições voltadas ao estímulo dos colegas à leitura e a motivá-los a trabalhar com 
diferentes textos e autores de literatura. O modo de se portar e experienciar as 
atividades de leitura estava inscrito na regulação dos papéis desses participantes. 

Os comportamentos e interações entre alunos e entre alunos e professora, 
em nossa perspectiva, não se voltavam à perpetuação da autoridade do texto, da 
imposição de um sentido único, sem a negociação sobre os sentidos atribuídos 
aos textos. Havia a possibilidade de discussão e de expressão de variados sentidos, 
de destaque de conteúdo, partes do enredo e cenários, de personagens de acordo 
com posições assumidas pelos alunos frente às suas leituras e modos de ler. Con-
siderando o letramento escolar, como “[...] um espaço de circulação e negociação 
de significações entre alunos em interlocução com seus professores, uma vez que 
o conhecimento escolar é nada mais do que uma construção coletiva” (BUNZEN, 
2010, p. 105), temos que a prática do compartilhar as leituras permite o acesso e a 
apropriação de práticas sociais de prestígio, como a leitura literária.

Interessa-nos notar que a prática de compartilhar leituras configura-se 
como a estratégia da POSL de concretizar as prescrições da política pública de 
letramento no contexto situado da SL. Na IN 34 há prescrições que “concebem e 
legitimam aquilo que deve ser constitutivo desse espaço, assim como direcionam, 
em certo sentido, a prática docente” (FIRMINO, 2015, p. 75). Ao criar situações 
didáticas em que os alunos possam acessar diferentes textos, realizar leituras, tecer 
registros das leituras e publicizar esses registros, compreende-se a intencionalida-
de docente de efetivar as diretrizes pedagógicas. Ao garantir o acesso aos livros, 
com atenção à variedade de títulos e autores e espaços de discussão e interpreta-
ção nas aulas de SL, e, em específico, pela prática do compartilhar leituras, iden-
tificamos os modos dessa POSL de interpretar e concretizar a política. 

Ainda no exame desta prática de letramento, também abordamos as impli-
cações ideológicas do discurso da POSL, aparentemente desinteressado, mas que 
legitima práticas de leitura familiares de uma aluna sem problematizar questões 
envolvidas com a leitura e a escrita. Identificamos uma possível hierarquia em re-
lação às práticas de leitura que valem. Nesse sentido, problematizamos a ideologia 
presente nas práticas cristalizadas do fazer escolar, que podem contribuir para 
ampliar desafios na identificação desses alunos como leitores. Há de se cuidar 
para o reconhecimento de outras práticas sociais que coexistem com práticas de 
leitura escolar, sobretudo a leitura literária. Sem essa atenção e cuidado, arrisca-
mos perder a oportunidade de identificar e reconhecer outras práticas letradas em 
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uso nas comunidades a que pertencem os alunos e mobilizadas em suas famílias e 
que se infiltram na escola de diferentes formas. 

Por fim, entendemos que a prática do compartilhar leituras ao mobilizar 
espaço e os recursos da SL, por meio das estratégias empregadas pela POSL, 
confere uma concretização à política de letramento do SAEL, mostrando 
a existência de práticas de leitura e de leitores em segmentos populares da 
sociedade brasileira. 
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13. PRÁTICAS DE LEITURA NO CICLO DE 
ALFABETIZAÇÃO: A LEITURA DELEITE  
EM UMA ESCOLA DE TERRITÓRIO  
VULNERÁVEL EM SÃO PAULO

Fernanda Marcucci

Introdução

Há certo consenso de que a escola deve responsabilizar-se pela distribui-
ção do acesso à Literatura77. Tal consenso manifesta-se em políticas de letra-
mento78, documentos curriculares, livros didáticos, pesquisas e artigos científicos, 
subsídios de formação docente e na própria produção editorial. Práticas de letra-
mento com e a partir de textos literá  rios concretizam-se de diversas formas no 
cotidiano escolar, por meio da planificação e desenvolvimento de eventos de uso 
da escrita, conduzidos por professores e outros agentes escolares. O objeto deste 
capítulo diz respeito a uma dessas práticas, prescrita no âmbito do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e em outros programas e subsídios 
pedagógicos, designada como “leitura deleite”. A leitura deleite é caracterizada 
como atividade que estimula o prazer da leitura e a reflexão sobre a obra literária 
compartilhada por meio da leitura oral de professores e mediada por esses profis-
sionais, nos materiais formativos do PNAIC (BRASIL, 2012). 

Mas, o que seria “leitura deleite”? Como se concretizaria em eventos de 
letramento escolar? Estas são questões até para aqueles para quem se dirige essa 
prescrição e que, de certo modo, são os responsáveis por concretizá-la no chão 
da escola, no ciclo de alfabetização. A pesquisa em nível de doutorado79 que deu 
origem a este capítulo nasceu das inquietações acerca do que seria a leitura de-
leite, quais significados professores-alfabetizadores e alfabetizandos atribuem a 
essa prática, quais os possíveis efeitos dessa prática na Educação Literária ou na 
formação do leitor literário. E, ainda, quais seus efeitos no ensino da leitura na al-
fabetização, tendo em vista os estudos de Oliveira (2007, 2012), juntamente com 

77 Cf. Dalvi (2014), Cosson (2014).

78 Cf. Street (2014), Firmino (2020).

79 Cf. Marcucci (2019).
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a pesquisa GERES80, que constataram uma melhora significativa no desempenho 
dos alunos das escolas públicas de grandes metrópoles quando estas estão ou fo-
ram expostas às práticas de leitura oral realizadas pelas professoras. A respeito dos 
achados da pesquisa GERES, Oliveira e Bonamino (2015) afirmam que:

a leitura realizada pelo professor para seus alunos, leitura de 
histórias ou outros textos, apresentou correlação positiva com 
o aprendizado e foi a modalidade de prática de leitura que se 
manteve significativa e com potencial para agregar conheci-
mento aos alunos em um número mais variado de habilidades. 
[...] Ler para os alunos contribuiu com um efeito semelhante 
para que eles aprendessem a localizar informações, a integrar 
informações e a identificar aspectos discursivos dos textos. Esse 
resultado é coerente com o fato de que, quando o professor lê, 
a ênfase pedagógica recai sobre a compreensão ampla do texto 
(OLIVEIRA; BONAMINO, 2015, p. 432).

Considerando esses aspectos, detivemo-nos no estudo sobre essa prática 
numa escola pública municipal de São Paulo, localizada em território de vul-
nerabilidade social, com vistas a verificar como essa prática se materializava em 
eventos de letramento no ciclo de alfabetização e quais significados eram atri-
buídos a essa prática por professoras alfabetizadoras e alunos. A escolha deste 
contexto não é aleatória, já que a sociologia tem demonstrado que o nível so-
cioeconômico junto ao local de moradia dos alunos são fatores que intervêm de 
modo significativo tanto na qualidade das oportunidades educacionais quanto 
no desempenho dos alunos81. Tais efeitos mostram-se, por exemplo, nos resul-
tados insatisfatórios evidenciados nas provas estandardizadas como a Avaliação 
Nacional de Alfabetização (ANA), a Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de 
Alfabetização (Prova ABC) e a Provinha Brasil em escolas que atendem crianças 
de nível socioeconômico baixo e naquelas localizadas em territórios de média-alta 
e alta vulnerabilidade social. Os resultados nessas avaliações têm sido apontados 
como insuficientes para uma parte significativa dos matriculados em escolas pú-
blicas, de acordo com o que é esperado para o ciclo de alfabetização, e, quando se 
focalizam moradores de territórios vulneráveis, esses resultados tendem a piorar. 

A educação escolar tem o papel fundamental de introduzir, ampliar e de-
mocratizar as práticas sociais de uso da escrita, para além daquelas conhecidas e 
dominadas pelos alunos e daquelas previstas tradicionalmente na escolarização, 
especialmente, no contexto nacional, em que se observa que a distribuição de 
oportunidades educacionais e de usufruto da linguagem escrita segue desigual 
(BATISTA; RIBEIRO, 2004; BATISTA, VÓVIO; KASMIRSKI, 2015). A lei-

80 Estudo Longitudinal sobre Qualidade e Equidade no Ensino Fundamental Brasileiro.

81 Cf. Brooke e Soares (2008), Érnica e Batista (2012), Kaztman (2001).
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tura é tanto objeto que se ensina como uma prática frequente entre os professores 
do Ensino Fundamental e, segundo Lahire (2004, p. 20), uma experiência de 
grande importância para o “sucesso escolar”, corroborando as orientações estabe-
lecidas pelos documentos curriculares vigentes à época da coleta de dados. Nesse 
sentido, buscou-se responder às seguintes questões: haveria uma ênfase na leitura 
deleite na escola-campo deste estudo (uma escola pública municipal de São Pau-
lo)? Se ela é vista como prática que favorece o desempenho dos alunos, por que as 
crianças que estudam em território vulnerável obtêm resultados insatisfatórios? 
O que acontece nessas situações? O que tem chegado aos professores no tocante 
às orientações didáticas e às teorias que subsidiam sua ação? 

Dessa forma, neste capítulo, tem-se como objeto de estudo a prática de 
letramento escolar leitura deleite e sua concretização em salas de alfabetização de 
uma escola de território vulnerável no município de São Paulo, buscando identi-
ficar seus elementos constitutivos e significados. Deste objetivo geral deriva o ob-
jetivo específico de descrever os modos de configuração do evento de letramento 
escolar intitulado leitura deleite ou leitura inicial (HAMILTON; 2000)82 e com-
preender os objetos de ensino focalizados, os dispositivos didáticos e os gestos do 
professor mobilizados (SCHNEUWLY, 2009; AEBY-DAGHÉ; DOLZ, 2008) 
numa tipologia desta prática encontrada no contexto de estudo: a prática de le-
tramento leitura inicial (termo empregado pelas professoras para se referirem à 
leitura deleite), de caráter colaborativo.

Assumimos, neste trabalho, uma abordagem de inspiração etnográfica 
(EZPELETA; ROCKWELL, 1986) para compreender essa prática e suas con-
figurações. Nesse sentido, temos como foco os eventos de leitura inicial (como 
dito, modo empregado para designar a prática de leitura deleite) em turmas que 
perfaziam, à época, o ciclo de alfabetização. Para a geração dos dados, utilizamos 
como instrumentos metodológicos: a observação participante e a gravação das 
aulas, conforme as regras das pesquisas de interação em sala de aula (CICUREL; 
BIGOT, 2005; KERBRAT-ORECCHIONI, 1990), além de questionários com 
os professores responsáveis pelas turmas, grupo focal com os alunos e ainda a 
coleta documental de cadernos dos alunos, registros docentes e provas escolares. 

O capítulo organiza-se, além da introdução, em quatro partes. Na primei-
ra, apresentamos um breve panorama sobre o ensino da leitura na alfabetização, 
atentando-se a dois momentos distintos. Primeiro, tratamos da hegemonia dos 
métodos tradicionais de alfabetização, que vigoraram durante grande parte da 
história da alfabetização no Brasil, atentando-se ao modo como a leitura era en-
carada. No segundo, após os anos 1980, focalizamos de modo abreviado as novas 
abordagens sobre a leitura e também a presença da mediação de obras de litera-

82 Nome dado à prática da leitura oralizada pela professora na escola-campo.
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tura infantil que passam a compor a paisagem das salas de alfabetização. Em se-
guida, descrevemos o contexto e campo da pesquisa, os procedimentos metodoló-
gicos adotados e os resultados obtidos. Por fim, traçamos algumas considerações.

Um breve panorama sobre a leitura na alfabetização: o que significava 
e o que significa ensinar leitura na alfabetização

De acordo com Cook-Gumperz (1991) e adeptos dos Estudos do Le-
tramento (BARTON; HAMILTON; IVANIC, 2000; KLEIMAN, 1995; 2004; 
KALMAN, 2000; STREET, 2014), concebemos a alfabetização como um pro-
cesso de ensino-aprendizagem da língua escrita produzido socialmente e alta-
mente influenciado pelas mudanças sociais. A premissa é que as práticas escolares 
são práticas sociais e, desta forma, variam no tempo e no espaço, e tal caráter 
mutável corresponde, em grande medida, às circunstâncias em que estão inseridas 
e às demandas sociais postas a cada momento para a escola. Tal qual a alfabetiza-
ção, a leitura, como prática social, relacionada à vida em sociedade, também deve 
ser compreendida no plural, como ação humana que se modifica no tempo e no 
espaço social, assumindo diversas configurações (VÓVIO, 2007).  

Até o final do Império e o início da Primeira República havia um grande 
contingente populacional de pessoas não-alfabetizadas, tal fato não era conside-
rado como problema, pois de acordo com Ferraro (2004, p. 113): “[...] não admi-
ra[va] que em um país agrário-exportador, latifundiário e escravocrata, o proble-
ma do analfabetismo não se colocasse ainda”.  No entanto, a partir da Primeira 
Constituição (1891) e com o advento da República, o analfabetismo converte-se 
em algo negativo, os analfabetos passam a ser vistos como incapazes; e não aptos 
a votar (FERRARO, 2004). Nesse sentido, outorgava-se à educação escolar uma 
nova função, de caráter eminentemente político. Uma das decorrências dessa mu-
dança é o acirramento da distinção entre analfabetos e não-alfabetizados. 

É neste momento que a escolarização no Brasil passa a ser considerada via 
de acesso para a alfabetização. A alfabetização escolarizada e de massa, de acordo 
com Cook-Gumperz (1991, p. 40), assume, diferentemente de outras formas83, e 
no contexto global, a finalidade de controlar “tanto as formas de expressão quanto 
o comportamento [...], uma nova forma de treinamento social, para transformar 
os trabalhadores domésticos ou rurais em força de trabalho operária”. Tanto a 
leitura e a escrita, nesse momento, convertem-se em uma forma de se obter me-
lhorias na vida dos brasileiros, sejam elas políticas, econômicas, culturais e sociais. 

83 Antes, o ensino das primeiras letras, ou o que hoje se designa como alfabetização, se dava em ambientes 
domésticos, depois, em instituições improvisadas, para chegar ao que chamamos de escolas (BRAS-
LAVSKY, 1971; 1988; MORTATTI, 2000).
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Instaura-se, então, a forma escolar, derivada de suas finalidades e de uma forma 
própria ao seu funcionamento (VINCENT, LAHIRE, THIN, 2001), principal-
mente, quando se posta para instruir crianças advindas de diferentes classes so-
ciais e econômicas, a um mesmo tempo e de modo progressivo e extensivo. 

Nesse contexto, a alfabetização especializa-se e conforma-se a necessidade 
dos métodos de alfabetização e, consequentemente, dá-se início à disputa entre 
aqueles que responderiam de modo mais eficaz à meta de ensinar a ler e a escrever 
(MORTATTI, 2000). Os métodos relacionam-se, portanto, ao que Cook-Gum-
perz (1991) designa como alfabetização escolarizada. 

Braslavsky (1971, 1988) e Mortatti (2000), em contextos distintos, estuda-
ram os métodos de ensino entre o final do século XIX e o século XX. A primeira 
chamava-os de métodos de leitura, enquanto a segunda de métodos de alfabeti-
zação. Seja como for, ambos se voltavam ao ensino da leitura, sustentados pela 
ideia de que os sujeitos só poderiam aprender a escrever após serem ensinados a 
decodificar. Tais métodos podem ser classificados em dois grandes grupos: Méto-
dos de Orientação Sintética e Métodos de Orientação Analítica. Para Braslavsky 
(1971, p. 43-44) “apesar das aparências, não existem verdadeiramente mais que 
dois métodos de leitura. Ambos tratam de fazer compreender à criança que existe 
certa correspondência entre os sinais da língua escrita e os sons da língua falada”. 
A distinção é que, nos métodos de orientação ou marcha sintética, se parte de 
unidades de ensino menores que constituem a palavra – os fonemas, as letras ou 
as sílabas –, tomando essas unidades como mais simples de serem ensinadas, au-
mentando-se pouco a pouco a gradação, passando das letras às sílabas, das sílabas 
às palavras e das palavras às frases. Já nos métodos de orientação, ou marcha ana-
lítica, parte-se do que se considera o todo ou uma unidade de sentido, a palavra, 
a sentença ou o texto, organizando o ensino a partir do reconhecimento dessas 
unidades, promovendo a análise de unidades menores: do texto às sentenças, das 
sentenças às palavras, da palavra às sílabas, até chegar às letras ou fonemas.

Os primeiros métodos de alfabetização que surgiram no Brasil foram os 
de marcha sintética, dando ênfase à leitura para a decodificação. Já os métodos 
de marcha analítica começaram a ganhar força após a proclamação da República, 
com ênfase no reconhecimento global de palavras, frases e textos. Mas todos ti-
nham como foco a leitura para oralização.

A dinâmica que se instala a cada novo método que entra em voga é de 
substituição e apagamento daquele que antecede o novo, durante a maior parte 
da história da alfabetização no Brasil. Mesmo com tais disputas entre métodos, 
modos de ensinar a leitura e a escrita e materiais, observamos padrões comuns na 
metodologia de ensino, dado que seguiam a mesma ordem, ou seja, inicialmente 
apresentava-se as vogais, posteriormente outras unidades, que poderiam ser letras 
ou sílabas, frases e textos cartilhescos, de fundo moralizante, comuns aos métodos 
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de marcha sintética e analítica. O foco do ensino da escrita concentrava-se na 
composição e decomposição de palavras, por meio das sílabas e na decodificação 
para a leitura. Cagliari (2009), criticando os métodos de alfabetização de marcha 
sintética, reitera que antes de ler palavras, frases ou textos, as crianças precisavam 
decodificar letra por letra, sílaba por sílaba, dificultando a leitura como um todo, 
uma vez que quando chegavam ao final, já não conseguiam recordar o que haviam 
“lido” anteriormente ou não compreendiam o sentido do que estava posto.

A década de 1980 foi marcada por intensas mudanças políticas, sociais 
e econômicas. Após vinte anos de regime militar, estávamos em um período de 
reorganização política e de redemocratização, devido às mobilizações sociais. 
E como dito, a instituição escolar não se encontrava apartada de problemas das 
localidades onde habitavam os estudantes, da situação socioeconômica de suas 
famílias e de condições sociais mais amplas. Nesta década, aumentou a participação 
popular nas discussões sociais e a escola tornou-se palco dessas discussões e 
manifestações. Diante da chegada de novos grupos à escola e do questionamento 
dos resultados da alfabetização e do ensino de língua materna numa perspectiva 
tradicional, entre outros fatores, novos quadros teóricos passam a ser mobilizados 
no campo pedagógico. 

Nas décadas de 1980 e 1990, temos a divulgação das contribuições do 
construtivismo de base piagetiana, de Ferreiro e colaboradores, que abarcava a 
aquisição da língua escrita por crianças, e do desenvolvimento da ciência linguís-
tica e dos pressupostos da concepção de linguagem como processo de interação. 
Destacam-se também as contribuições dos Estudos do Letramento, da Sociolin-
guística, da Linguística Textual e do Interacionismo-Linguístico (MORTATTI, 
2011). E ao contrário dos métodos tradicionais de alfabetização, o texto passa a 
figurar como foco do processo de ensino e aprendizagem, inclusive na alfabeti-
zação. Focaliza-se “[...] em sala de aula, o texto em seu funcionamento e em seu 
contexto de produção/leitura, evidenciando as significações geradas mais do que 
a propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos” (ROJO, 
2010, p. 10). Apesar de enfoques distintos, as teorias incorporadas ao campo da 
alfabetização concebem a língua e a linguagem como constitutivas da ação huma-
na vinculadas ao social. Todas essas contribuições mostram-se de algum modo na 
produção de currículos, nacionais e locais, além de outras políticas e programas 
no campo da alfabetização, bem como em formações de professores, e influen-
ciam os modos como a leitura é trabalhada em sala de aula. 

Os Estudos do Letramento, por sua vez, chegaram ao Brasil, na década de 
1980, e propagaram-se inicialmente no meio acadêmico, quando houve a necessi-
dade de uma separação entre “estudos sobre o ‘impacto da escrita’ e estudos sobre 
alfabetização” (KLEIMAN, 1995, p. 15). Quando os Estudos do Letramento 
“chegaram” à escola, houve uma grande confusão entre os termos alfabetização e 
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letramento, tomados como sinônimos; além disso a escola se tornou a principal 
agência de letramento, cabendo a ela introduzir, ampliar e democratizar as práti-
cas sociais de uso da escrita.

No entanto, os letramentos da/na escola atrelam-se a uma concepção de 
letramento dominante, com foco no desenvolvimento de capacidades potencial-
mente generalizáveis. Por este caráter universal, Street (2014) denuncia que o 
que está em foco no letramento escolar é o que a “escrita” faz com as pessoas, 
grupos sociais e sociedades. Os efeitos dessa aquisição, na escola, são tomados 
como homogêneos, passíveis de medida, e como promotores de desenvolvimento 
intelectual, cultural, emocional etc. O letramento passou a figurar no conjunto de 
capacidades a serem desenvolvidas pela escola, a ser considerado em matrizes de 
avaliação, em currículos e materiais didáticos. Essas capacidades, se desenvolvi-
das, funcionam como passaporte a outras práticas de uso da linguagem escrita, em 
âmbitos diversos de convivência social.

Nos PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997), o texto passa a figurar 
como unidade de ensino na alfabetização, diferente do que até então estava posto 
em materiais didáticos ou em orientações curriculares locais. Fundamentados na 
filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, os PCN de Língua Portuguesa 
adotaram uma concepção interacionista e social da língua, considerando que to-
das as ações humanas são constituídas pela linguagem, por meio de enunciados 
orais ou escritos “que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da ativida-
de humana” (BAKHTIN, 1997, p. 277). Esses enunciados são compostos por três 
elementos: tema/conteúdo, estilo e composição e estão relacionados à esfera da 
atividade humana e à situação de comunicação, o que, consequentemente, inter-
fere nos modos de dizer (o que, como e para quê dizer).

Outra concepção que aparece ao longo da década de 1980 é a corrente so-
ciocognitivista. Dentro desta teoria, os autores que trabalham com ela acreditam 
que a atividade leitora não é compreendida apenas como um motivo para a reali-
zação de outras atividades (KLEIMAN, 2010), como o texto gerando atividades 
para o ensino de gramática, mas considera a leitura como um objeto de ensino 
(SCHNEUWLY, 2009). Coracini (2002, p. 18) aponta para uma adversidade nas 
aulas de língua materna, ou mesmo de língua estrangeira, em que o texto, usado 
como pretexto, “perde a sua função essencial de provocar efeitos de sentido no 
leitor-aluno”, tornando-se um tópico dentro de uma unidade maior. 

Temos também a concepção da leitura fruição ou da leitura estética, 
que trata a leitura como prazer. Segundo os autores dessa corrente, na escola 
prevalece a leitura por pura obrigação e não por gosto ou vontade da criança e/
ou do adolescente.

Parece estabelecido por toda a eternidade, em todas as latitudes, 
que o prazer não deva figurar nos programas das escolas e que 
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o conhecimento não pode ser outra coisa senão fruto de um 
sofrimento bem comportado (PENNAC, 1993, p. 78).

Geraldi (2011) caracteriza a leitura em sala de aula como um sacrifício, 
uma vez que é necessário apreender o máximo possível do que foi lido. Esses 
autores apontam, por um lado, para a importância das aulas de leitura na escola, 
e, por outro, para a necessária revisão das práticas pedagógicas que vigoraram 
durante um longo período na escolarização. Segundo Pennac (1993), trabalhar 
a leitura em sala de aula, sem que ela seja obrigatória, é caminhar no sentido de 
uma formação mais crítica e autônoma do leitor, uma vez que ele terá direito de 
escolha do que ler, de desistir de um livro porque não o apreciou, o que fortalece 
de certa forma, a criticidade e a argumentação em torno da leitura. Essa perspec-
tiva parece sustentar a proposição da prática da leitura deleite na escola, apesar de 
também evocar as perspectivas em voga para alfabetização.

As teorias destacadas comparecem nos documentos curriculares brasi-
leiros, especialmente nos PCN, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) e também nos documentos utilizados pela Rede Municipal de 
Ensino de São Paulo, à época que desenvolvemos este estudo.

Os PCN, no que concerne ao ensino de leitura, afirma que este objeto de 
ensino é imprescindível para a formação de leitores eficientes e para o desenvol-
vimento de escritores autônomos, abordando a leitura como processo de cons-
trução de significados. Consta uma crítica à forma como o texto era tratado nos 
antigos métodos, pois a leitura e a escrita eram realizadas de modo mecânico, sem 
nenhum tipo de reflexão por parte das crianças. Eles sugerem ainda atividades di-
dáticas (modos de ler com e para os alunos) aos professores, por exemplo, Leitura 
Diária; Leitura Colaborativa; Projetos de Leitura; Atividades Sequenciadas de 
Leitura; Atividades Permanentes de Leitura; Leitura feita pelo Professor.

Já o PNAIC, em seus materiais formativos e orientações curriculares, 
aborda a alfabetização como uma prática que proporciona aos sujeitos participar 
de diversas práticas sociais de uso da escrita, de modo autônomo e em diferentes 
situações. Assim como os PCN, o PNAIC também prescreve modos de ler e 
orientações didáticas ao professor (BRASIL, 1997), sendo a leitura deleite objeto 
de trabalho permanente na rotina da alfabetização.

Sapopemba e a escola-campo

A cidade de São Paulo possui regiões centrais onde vive a população mais 
abastada, e a população em condição de maior precariedade tem sido empurrada 
para as regiões mais periféricas, devido às políticas e dinâmicas de ocupação do 
solo urbano, gerando grandes disparidades na paisagem. Bairros arborizados, 
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com vias calçadas, infraestrutura e transporte, áreas de lazer e um grande número 
de serviços e equipamentos públicos e privados rivalizam com localidades onde 
a unidade escolar desponta como um dos principais, senão o único, equipamento 
público de atendimento gratuito à população residente. São territórios onde de-
sigualdades sociais se sobrepõem, impondo vários obstáculos aos seus habitantes 
para a reprodução da vida. Habitar um distrito como Pinheiros é muito diferen-
te, por exemplo, do que habitar em Sapopemba, onde se localiza a escola-campo 
desta pesquisa. Não se trata só da dicotomia riqueza-pobreza, são muitos os 
elementos que distinguem essas localidades e tornam evidente essa diferença 
(KAZTMAN, 2001).

Sapopemba tornou-se subprefeitura no município de São Paulo em 2013. 
Tem uma área de 13,5 km2, o que equivale a 0,89% da área total do município, e 
287.816 habitantes, correspondentes a 2,39% da população paulistana. Até então, 
tratava-se de um dos 96 distritos paulistanos, localizado entre Vila Prudente e 
São Mateus. Para Feltran (2011, p. 66-67), a localidade difere de outras regiões 
designadas como periferia, pois ela não é um território distante da região central 
(como São Miguel Paulista e Campo Limpo, por exemplo), tampouco é uma re-
gião “abandonada e desolada”. O autor caracteriza Sapopemba  como “uma zona 
de transição entre distritos centrais da metrópole e a região industrial do ABC 
(municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul)” 
(FELTRAN, 2011, p. 67).

Diferentemente de outros locais da Zona Leste de São Paulo, Sapopemba 
não está entre os bairros e distritos onde desabrocham constantemente centros 
comerciais, grandes lojas e magazines; ali predomina o comércio local. Como está 
distante de uma “rota de expansão, a urbanização do bairro é mais característica 
da periferização tradicional da cidade de São Paulo” (FELTRAN, 2011, p. 68). 
Devido a sua localização, entre as subprefeituras de Vila Prudente e São Mateus, 
as características desse território parecem sofrer influência de seus vizinhos. De 
um lado, possui índices mais próximos aos das regiões centrais do município, 
impulsionado pela primeira subprefeitura, e de outro, agrega indicadores piores, 
mais próximos da segunda.

A escola-campo da pesquisa está localizada entre uma rua e uma grande 
avenida, que está bem servida por linhas de transporte público que levam a diver-
sas linhas do metrô (vermelha, verde e azul), ligando Sapopemba a praticamente 
todos os pontos da cidade e a municípios próximos, como São Caetano, São Ber-
nardo e Santo André (ABC). Nas vielas paralelas às vias em que está instalada 
a escola, há casas muito próximas umas às outras, de forma que, como explica 
Pereira (2010), em alguns casos é difícil diferenciar um domicílio do outro. A rua 
onde está situada a escola possui mais residências do que comércios, entretanto, 
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os que existem seguem os mesmos moldes daqueles da avenida, são integrados às 
residências. 

Esta escola pertence à Rede Municipal de Ensino de São Paulo e, à época 
da coleta de dados, possuía dezoito salas de aula, empregadas no período matu-
tino para o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e, no período vespertino, para 
o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). Quanto à infraestrutura, além das salas 
de aula, há laboratórios de ciências e de informática, quadra poliesportiva, sala de 
leitura, sala para a direção, sala de coordenação, sala dos professores, cozinha e re-
feitório para os alunos. No final de 2017, a escola conseguiu adquirir brinquedos 
de madeira para colocar em um dos pátios externos, para as crianças pequenas 
brincarem. No que concerne a equipamentos para as aulas e formação docente, a 
escola conta com aparelho de DVD, projetor multimídia, televisores e copiadora. 
Há também acesso à internet banda larga para os 9 computadores administra-
tivos e os 21 de uso dos alunos, que ficam no laboratório de informática. Além 
dos recursos digitais, a escola possui uma gama variada de recursos pedagógicos; 
esses materiais não ficavam disponíveis nas salas, mas na sala da coordenação 
pedagógica ou no almoxarifado, ao lado da secretaria, e precisavam ser solicitados 
pelos docentes. 

Em relação aos resultados acadêmicos, essa escola tem indicadores abaixo 
da média municipal e de escolas similares, mas sem grandes discrepâncias. No que 
diz respeito ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), calcu-
lado a partir do resultado da Prova Brasil e da taxa de aprovação ao final de cada 
ciclo, entre outros indicadores, a meta proposta para o Ensino Fundamental I, em 
2015, era de 6,0 e a escola atingiu 6,1. Já para o Ensino Fundamental II, a escola 
não atingiu a meta estabelecida de 5,2, alcançando apenas 4,451. Já de acordo 
com a escala SAEB, divulgada no site QEDU, para os anos iniciais, na disciplina 
escolar de Língua Portuguesa os alunos devem, até o quinto ano, ter proficiência 
média entre 325 e 350, e entre 375 e 400 no nono ano. Em 2015, nos anos iniciais, 
a proficiência média em Língua Portuguesa foi de 209,21; nos anos finais, 223,55. 
As médias em diferentes níveis também não se mostram tão satisfatórias, perce-
be-se uma das dimensões de um problema educacional mais amplo: somente 29% 
dos brasileiros atingem os níveis esperados para o ano letivo em que estão, contra 
35% dos paulistanos e 30% dos paulistas. 

Esses resultados educacionais reforçam o que autores da sociologia da edu-
cação, como Érnica e Batista (2012), já haviam alertado sobre as escolas localiza-
das em territórios de alta vulnerabilidade social, isto é, que estes estabelecimentos 
tendem a apresentar piores resultados quando comparados com escolas de locais 
menos vulneráveis socialmente. São estas diferenças que podem impactar negati-
vamente a escolarização desses alunos de origem desfavorecida. 
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Procedimentos metodológicos e de análise

Nossa escolha pela pesquisa qualitativa com inspiração etnográfica se deu, 
em primeiro lugar, pela abordagem de um microcontexto, uma vez que estamos 
desenvolvendo a pesquisa em apenas uma escola municipal da cidade de São 
Paulo, não sendo os seus resultados generalizáveis para outras instituições. No 
entanto, seus resultados podem contribuir para compreender contextos e práticas 
escolares e propor soluções de problemas relacionados aos eventos estudados, se 
necessário. Como explicitado, temos como objetivo compreender uma prática de 
letramento escolar específica ao processo de alfabetização. Para tanto, utilizamos 
diversos instrumentos metodológicos para responder aos nossos objetivos, foram 
eles: observação participante, gravação84 em áudio e vídeo das aulas, questionários85 
para as professoras, grupo focal86 com alunos e coleta documental de cadernos 
escolares e rotina das professoras. Na escola-campo, observamos e gravamos 18 
eventos em quatro turmas do ciclo de alfabetização, cujas professoras aderiram 
voluntariamente à pesquisa (duas turmas de primeiro ano, uma de segunda e 
outra de terceiro ano). Nessas turmas, a leitura inicial (ou a leitura deleite) ocorria, 
normalmente, após a entrada das crianças na sala.

Assumimos na presente pesquisa a perspectiva dos Estudos do Letramen-
to e, assim, concordamos com Barton e Hamilton (2000), Kleiman (1995, 2004, 
2010), Street (2004), entre outros, que o letramento é um conjunto de práticas 
sociais, nas quais os textos escritos constituem, direta ou indiretamente, a intera-
ção em curso. Nesse sentido, o interesse desses autores, especificamente reafirma-
do por Barton e Hamilton (2000, p. 7-8), é o de compreender o que as pessoas 
fazem com a linguagem escrita em determinados contextos, acedendo às práticas 
de letramento. Os autores sustentam, com base em Street (2014), que as práticas 
de letramento não são passíveis de observação devido ao seu caráter abstrato, 
relacionando-se, para além das ações stricto sensu, a comportamentos, valores e 
sentimentos dos participantes, elementos que não se mostram diretamente no 
curso das ações, estando condicionadas histórica e socialmente e imbricadas em 
relações de poder. Já os eventos são unidades passíveis de observação e a par-
tir deles se pode chegar às práticas. Nesse sentido, partimos da observação dos 
eventos de letramento, nos quais as professoras concretizam a leitura inicial (ou 

84 As gravações em áudio e vídeo são fundamentais para a análise de eventos de letramento, especialmen-
te quando se focaliza a interação em sala de aula.

85 As gravações em áudio e vídeo são fundamentais para a análise de eventos de letramento, especialmen-
te quando se focaliza a interação em sala de aula.

86 Apesar do tempo de imersão na escola-campo, pouco conhecíamos sobre os sentidos e significados 
dados pelos alunos às atividades de leitura. Para tanto, a alternativa foi a realização de um grupo focal 
com um grupo de alunos de cada turma pesquisada.
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leitura deleite) com seus alunos, e, para descrevê-los e compreendê-los, emprega-
mos as unidades analíticas propostas por Hamilton (2000): os elementos visíveis 
(ambientes, artefatos, atividades e participantes) e os invisíveis (as rotinas, regras, 
recursos etc.) que constituem essas circunstâncias nas quais as pessoas agem com 
e a partir de textos escritos. Entendemos que cada um se constitui, ainda, como 
uma sequência de ensino, já que se coaduna às finalidades educativas, estabele-
cendo, portanto, os objetos de ensino a serem presentificados nos eventos (o que 
se ensina), os dispositivos didáticos mobilizados na atividade e conjunto de tare-
fas subjacentes à leitura inicial.

Leitura inicial no ciclo de alfabetização: configurações gerais

Como dito, presenciamos e analisamos 18 eventos nas quatro turmas do 
ciclo de alfabetização, em que ocorriam a leitura inicial. A frequência com que 
esse evento era registrado nos cadernos escolares, nos planos de aula e nas notas 
de campo atesta que se trata de uma atividade regular ou permanente na rotina, 
com ocorrência praticamente diária, em consonância à prescrição do documento 
curricular adotado à época da geração de dados, as orientações curriculares do 
PNAIC (BRASIL, 2012). 

Em relação ao ambiente, na maioria das vezes a leitura inicial ocorria na 
sala de aula, com poucas variações observadas (no período, observou-se uma 
ocorrência no pátio aberto da escola, outra no parque e outra nas escadarias que 
davam acesso ao segundo andar). Para que o evento aconteça são necessárias cer-
tas condições de acústica e de acomodação, mesmo em ambiente aberto, como 
o pátio ou o parque: é preciso que as crianças consigam ouvir a leitura oralizada 
de textos realizada pela professora, sem ruídos ou outras atividades ocorrendo 
em paralelo, é necessário um espaço e mobiliário para que elas possam sentar-se 
próximas e observar a ação da professora e o livro. As configurações do espaço e 
do mobiliário podem também variar: dos mais apropriados a trocas e conversas, 
como o formato em roda (no qual as crianças e a professora sentam-se no chão, 
umas próximas a outras), aos mais estruturados e individualizados, como sentadas 
em fileiras, em mesas individuais ou em duplas.

No tocante aos participantes, em todos os eventos os alunos e a profes-
sora estão presentes, em alguns casos, como no primeiro e no terceiro ano, a 
estagiária também acompanha a turma. Em nenhum evento há a participação de 
agentes externos, por exemplo, outros funcionários da escola, convidados etc. Os 
papéis na interação encontram-se claramente definidos, seguindo, a rigor, aqueles 
já estabelecidos nos estudos sobre interação em sala de aula. De um lado, está a 
professora que seleciona obras para a atividade, que a implementa e regula seu 
desenvolvimento, lendo em voz alta, interpelando alunos, explanando pontos de 
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vistas e informações sobre o livro ou texto a ser lido. Cabe às professoras o papel 
de tomar decisões e de controlar a palavra e a interação (CICUREL, 2015). De 
outro lado, estão os alunos que escutam as leituras e, de modo complementar e 
colaborativo, participam realizando as tarefas a eles destinadas. Há também va-
riações nos modos de interagir, que podem se caracterizar como mais horizontais, 
dialógicos e participativos ou mais hierarquizados, monológicos e transmissivos, 
variando de professora a professora, com estilos próprios de condução da turma.

O artefato predominante nas atividades de leitura, seja colaborativa ou 
não, é o livro de literatura infantil. Nas observações, verificamos a presença de 
outros artefatos da cultura escrita na sala de aula, como cartazes, lousas, livros 
didáticos, cadernos, etc., mas que não possuem relação direta com o livro. Apenas 
a lousa presta-se ao registro do evento na rotina diária da turma e para o registro 
dos títulos e autores das obras lidas. 

A leitura oral compartilhada é a atividade constitutiva desse evento de 
letramento, organizada em algumas etapas, sendo duas delas mais recorrentes 
em todos os eventos analisados. Em um primeiro momento, as professoras fazem 
uma breve contextualização da obra, isto é, apresentam a capa do livro, leem em 
voz alta o seu título, identificam o(s) autor(es) e ilustrador(es) e, eventualmente, 
expõem oralmente, de maneira breve, o conteúdo do livro, que pode ser seguida 
por perguntas e comentários das crianças. As tarefas das crianças, por sua vez, são: 
observar com atenção o livro e a fala da professora, permanecer sentados, etc. Já 
na segunda etapa, temos a leitura propriamente dita do texto, por meio da orali-
zação, que pode admitir ou não a interpelação e comentários dos alunos.

Nesses eventos, o que é facultativo é o acréscimo ou não de outras etapas 
consecutivas à leitura oral, com outros tipos de tarefas destinadas aos alunos, 
como rodas de conversa sobre conteúdo temático e ilustrações; comentários livres 
por parte dos alunos e professoras sobre o texto lido ou ouvido; perguntas dirigi-
das às crianças sobre os textos, que podem demandar a localização e integração de 
informações; a demonstração de compreensão global; a inferência de significados 
de palavras e expressões; a expressão de opinião e subjetividade, entre outros. 

Esses traços que tipificam essa prática de letramento escolar conduziram 
a uma segunda categorização, distinguindo-a em subtipos: leitura inicial (ou de-
leite) colaborativa e leitura inicial (ou deleite) não-colaborativa. O que distingue 
esses subtipos são a configuração da atividade e das tarefas adjacentes, a finalidade 
perseguida, os objetos de ensino presentificados, os dispositivos didáticos e os 
modos de interação. Para este capítulo, focalizaremos apenas o subtipo Leitura 
Inicial Colaborativa, que predominou no conjunto de aulas analisadas.
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Leitura inicial (ou deleite) colaborativa (LIC)

Das quatro turmas, três delas realizavam a leitura inicial de modo semelhan-
te: das 18 gravações, em 12 foram observados traços e finalidades comuns, que per-
mitem seu agrupamento no subtipo leitura inicial (ou deleite) colaborativa (LIC).

As LIC ocorrem em ambientes com configurações variadas, mas as mais 
frequentes foram a organização das crianças em roda e em duplas, com as carteiras 
escolares agrupadas. A organização da roda deu lugar a uma ação colaborativa na 
atribuição de sentidos ao texto lido ou escutado pelos participantes, ainda que 
essa ação seja regulada pela professora, que organiza as etapas da atividade, in-
troduzindo temas, dando seu assentimento sobre como e quando dizer e sobre o 
comportamento plausível para este momento e distribuindo os turnos entre todos.

Em um dos eventos analisados, a professora do primeiro ano se dirigiu ao 
meio da sala, e organizou o ambiente a partir do seguinte pedido: “vem primeiro 
ano… fazer um círculo”. As crianças, por sua vez, levantaram-se de suas mesas 
e foram até a professora, organizando-se da maneira como ela havia pedido e, 
somente ao sinal da professora (“pode sentar”), acomodaram-se sentadas no chão, 
em roda. Dado o seu papel hierárquico, Laís87, professora do primeiro ano, é quem 
regula a ação das crianças em relação à roda. Essa regulação é externa e decorre 
da necessidade da ambientação e preparação do evento, de modo que os alunos 
identificam que uma nova atividade será iniciada e que, para isso, precisam po-
sicionar-se no círculo. Este tipo de configuração em roda não parece ser comum 
nesta turma, uma vez que a professora enuncia, passo a passo, o que devem fazer, 
utilizando de um breve tempo para a preparação do ambiente e, consequente-
mente, do evento leitura inicial. Esse primeiro momento de organização é o que 
Matêncio (2001) intitula de “organização social” do evento, pois trata-se do mo-
mento em que se definem os lugares e os papéis dos participantes. Tal qual afir-
mam historiadores da educação (ESCOLANO, 2001; FRAGO, 1997; FARIA; 
VIDAL, 2001), a ambientação e os espaços escolares não são escolhas neutras, há 
sempre um objetivo por trás deles, e o tipo de ambientação escolhido pela pro-
fessora aparenta um caráter mais dialógico, dando mais liberdade à interação das 
crianças entre si e com ela.

No que concerne aos artefatos utilizados pelas professoras nesses eventos, 
o livro de literatura infantil é o mais utilizado, não se observa com frequência o 
uso de outros materiais complementares, como enciclopédias, dicionários, mapas 
e nem equipamentos eletrônicos que são disponibilizados pela escola, tais como 
projetores multimídia, aparelhos de áudio e computadores. Apesar da predomi-

87 Os nomes usados para identificar as professoras e os alunos são fictícios, seguindo os parâmetros éticos 
de pesquisas nas Ciências Humanas e na Unifesp.
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nância do suporte livro nas LIC, outros materiais escritos estão presentes, parti-
cularmente a lousa pode auxiliar na visualização do título e nome dos autores, por 
exemplo, mas é dispensável. 

Ao analisar os 18 eventos gravados, percebemos uma constância na forma 
como se organizava o evento e constatamos a realização de três etapas e tarefas, 
sintetizadas no quadro a seguir:

Quadro 01: Etapas e Tarefas da LIC

Etapas Tarefas Dispositivos Didáticos 
Materiais

Contextualização da
atividade e da obra

Observação da capa
Escuta do título e nome do autor e ilustrador
Observação de elementos paratextuais

Livro

Leitura em voz alta
Escuta da leitura realizada pela professora
Produção de breves comentários sobre o texto 
ouvido

Livro

Explicitação do
tema/assunto tratado na
obra

Conversa sobre tema/assunto da
obra/texto Livro

Fonte: Autora, 2017.

A primeira etapa da atividade consiste na contextualização da obra pela 
professora e é o momento em que ela prepara os alunos para a leitura que será 
realizada. Num dos eventos, a professora Laís, por exemplo, direciona as crianças 
à essa etapa por meio da pergunta “posso começar?”. Essa ação parece denotar 
uma divisão de responsabilidades entre professora e alunos, no sentido de que eles 
assumam padrões de comportamento que permitam a leitura. Com a indicação 
de “Vamos lá”, a contextualização é iniciada, e as crianças, mesmo que Laís não 
explicite o que vai fazer, parecem saber de antemão que a professora realizará a 
leitura, sem que ela tenha que avisá-las, explicar como será executada ou, ain-
da, seus passos. Em relação à interação entre alunos e professora, os primeiros 
permanecem atentos enquanto a professora contextualiza a obra. Durante essa 
etapa, a professora, além de regular as ações dos alunos (como o modo que eles 
sentam, por exemplo), também acolhe os comentários e o que está sendo dito 
pelos alunos, como uma forma de fazer com que todos compreendam aquilo que 
está sendo lido. Trata-se, portanto, de uma preparação de ordem cognitiva e com-
portamental para o evento.
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Na etapa seguinte, os alunos têm como tarefa a escuta atenta da oralização 
do texto feita pela professora. Geralmente, durante a oralização, podem sobressair 
breves participações dos alunos, no sentido de interpelar a professora, questionar 
e comentar passagens do texto e ilustrações. No trecho a seguir, retirado do even-
to desenvolvido por Fabiana, professora do 2º ano, ela parece tratá-los de uma 
forma mais horizontal, respeitando suas colocações e comentários:

P: desabou no rio com piranhas e depois se arrastou até a toca 
da dona Pústula.. a melhor médica do mundo boborildo... Dag-
nólia chegou ao consultório com 16 arranhões... 43 espinhos 
grudados no corpo e 5 mordidas de piranha... a doutora cobrava 
10 ninicas por curativo... ninica aqui no mundo dos boboril-
dos... é...
ALs: dinheiro...
P: é dinheiro.. Como é que a gente chama dinheiro aqui onde 
a gente vive?
AM: dinheiro aqui...
AF: Real...
Eduardo: Real...
((A professora faz que sim com a cabeça))
P: Isso... reais...
Pedro: Reais e centavos...
Giovana: Nos Estados Unidos é dólar...
((a professora dá risada))
P: isso mesmo.. nos Estados Unidos é dólar. (Transcrição da 
aula do 2º ano, Professora Fabiana)

A professora acolhe as interpelações das crianças e, ainda que haja um mo-
mento específico para comentar o texto, em nenhum momento ela solicita silên-
cio, deixando esta etapa aberta à fala dos alunos. Dessa forma, a professora age no 
sentido de escutar os participantes, organizar a conversa e negociar sentidos; já as 
crianças agem, por sua vez, no sentido de escutar a professora e os colegas, pedir 
a palavra, respeitar o turno, introduzir temas, negociar sentidos. Embora, nesse 
evento, observe-se a acolhida da fala dos alunos, durante a leitura, são comuns 
também pausas para fins disciplinares. Nesse sentido, a professora tem o papel de 
regular o funcionamento, de aceitar certos comportamentos e reprimir outros e 
coordenar negociações em torno da leitura e do texto.

A distribuição de papéis nessa etapa configura-se da seguinte forma: os 
alunos intervêm para responder aos questionamentos da professora, ou seja, dão 
as respostas solicitadas, além de perguntarem e também darem sua opinião acerca 
do que está sendo lido ou comentado, assumindo uma função complementar ao 
trabalho do professor, assim como apontado por Matêncio (1999) em sua pesqui-
sa sobre as aulas de língua materna. Mesmo complementares, temos, como em 
todas as relações, tensões no estabelecimento destes papéis.
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Após a oralização, inicia-se a terceira etapa da atividade, e no momento 
em que se encerra a leitura é dada voz aos alunos, iniciando uma conversa sobre o 
conteúdo temático do texto lido. No caso da turma de Laís, as crianças nesse mo-
mento, após a pergunta da professora “e aí?”, levantam suas mãos pedindo o turno. 
Vale destacar que a professora não avisou anteriormente que faria um momento 
de perguntas e comentários ao final da leitura, mas as crianças já conhecem a 
tarefa consecutiva, marcada pela interpelação da professora: “o que vocês acharam 
da história?”. Neste subtipo de leitura inicial, o momento de diálogo entre pro-
fessoras e alunos, seja em uma roda de conversa, seja numa sala organizada em 
fileiras com duplas de alunos, caracteriza-se pela socialização do conteúdo temá-
tico da obra, no qual as crianças podem expor opiniões, discutir acontecimentos e 
atitudes de personagens, relacionar o texto às suas experiências no mundo social 
etc., o que não seria possível em épocas anteriores, como destacam Zilberman e 
Lajolo (1993) ao analisarem a história do ensino da literatura na escola, situações 
nas quais as crianças e os adolescente não tinham voz na sala de aula.

A respeito dos objetos de ensino visados nesses eventos, constatou-se a 
ênfase na exploração do conteúdo temático dos textos literários. Não é o gênero 
discursivo em sua totalidade que se ensina, tampouco se realiza a análise de ele-
mentos discursivos, estilísticos ou de tópicos de gramática nos eventos. Ao que 
parece, as professoras proporcionam que os alunos interajam com gêneros lite-
rários via escuta e conversa, com uma organização menos canônica de interação, 
na qual as crianças podem, até certo ponto, se posicionar, autosselecionar-se para 
responder às perguntas da professora, cogerenciar os turnos e a disciplina com a 
professora, estabelecer relações, introduzir tópicos, extrapolar o conteúdo temá-
tico do livro etc., como mostra o excerto abaixo, de um evento gravado na turma 
de 1º ano da professora Laís:

Nicole: eu não gostei da história...
P: aaaah... a Nicole não gostou da história((faz que não com o 
dedo de novo))
Nicole: eu achei chato... 
P: por que?
Nicole: porque eu achei chato ((coloca a mão no queixo))
P: por que? ((cruzando os braços))
Nicole: porque ele tinha muita coisa (....)
(...)
P: vamos lá Isa...
Isa; eu gosto daqueles livros que quando abre...a:::::que quando 
abre aparece....
P: que quando abre aparece....é legal mesmo... fala SOFIA 
(Transcrição da aula do 1º ano, professora Laís)
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Graças a essa organização não canônica nas atividades de leitura inicial 
colaborativa (LIC), há uma preocupação, por parte das docentes, com o que os 
alunos têm a dizer sobre o que foi lido, mesmo que seus comentários sejam diver-
gentes ou dissonantes em relação às posições das professoras, buscando outras re-
presentações do texto, sem que sobressaia só a versão tida como correta. Notamos 
que os alunos têm mais liberdade para expor suas opiniões, até quando as profes-
soras regulam os turnos e falas. Há uma valorização do que está sendo dito pelo 
grupo e esta importância dada pela professora torna a exposição de argumentos e 
opiniões por parte dos alunos facilitada e tranquila de ser assumida por todos os 
participantes, sem que haja vergonha ou timidez por algum comentário, como no 
exemplo a seguir na leitura de Leila, professora do 3º ano. 

Arthur: tenta enganar os outros… 
P: então… isso se chama o que?  o que vocês acham? 
ALs: Bullying… 
Arthur: egoísmo…
P: egoísmo… pode ser né? Mas… 
Caio: Bullying... (Transcrição da aula do 3º ano, Professora Leila)

Confirmando a afirmação de Kleiman (1989, p. 37) de que a compreensão 
do que foi ou será lido e do momento de leitura em si “dependerá(ão) das relações 
que o leitor estabelece com o autor durante a leitura do texto”, as professoras 
possibilitam que as crianças atribuam sentidos possíveis para um texto, e cada 
leitor torna-se responsável pela construção e reconstrução do sentido, embora 
“algumas mais e outras menos adequadas, segundo os objetivos e intenções do 
leitor” (KLEIMAN, 1993, p. 34) e do próprio autor. As crianças reconhecem esse 
esforço da professora durante os momentos de leitura e com suas palavras reite-
ram o uso de “livros para ler e para imaginar”.

Considerações finais

Optamos neste artigo por trazer apenas um grande tipo de evento de letra-
mento, intitulado leitura inicial colaborativa (LIC), pois é a mais presente dentre 
aquelas gravadas na escola-campo. Este nome foi dado devido a suas caracte-
rísticas principais, inspirado pela “Leitura Colaborativa” de Kleiman (2005). As 
características e configurações das LIC favorecem a troca e a construção dos sen-
tidos dos alunos por meio da conversa e da troca entre pares. A ambientação dos 
espaços em que ocorre a LIC é favorável aos diálogos entre pares, especialmente 
quando a roda de conversa é a escolha das professoras que realizam esse tipo de 
leitura inicial. Além disso, a interação entre os participantes tem um caráter dia-
lógico e colaborativo, em que a opinião e os depoimentos a respeito do exemplar 
do gênero lido são levados em consideração pela professora. 
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14.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOCENTE 
EM LÍNGUA PORTUGUESA: OS CONSELHOS 
DE CLASSE EM ESCOLA DE TERRITÓRIO 
VULNERÁVEL

Taila Carvalho Ebizero

Introdução

Este capítulo vincula-se à pesquisa de mestrado Cenas do processo de ava-
liação na alfabetização e disposições sociais (CARVALHO-EBIZERO, 2019)88, 
de caráter qualitativa-interpretativista89, que focalizou as práticas de avaliação em 
uma turma de alfabetização de uma escola localizada em território vulnerável. 
Buscava-se compreender como se constituíram os critérios empregados pela al-
fabetizadora para atribuir juízos sobre o desempenho de seus alunos, a partir do 
conceito de disposições sociais de Bernard Lahire (2002). Justifica-se o foco no 
ciclo de alfabetização e no componente curricular de Língua Portuguesa pois “o 
acesso à cultura escrita no Brasil está marcado pela clivagem entre alfabetizados e 
analfabetos, entre aqueles que têm e aqueles que não têm acesso à cultura escrita.” 
(BATISTA; RIBEIRO, 2004, p. 90). Parte-se do suposto de que a alfabetização e 
o acesso às práticas de usos sociais da escrita são direitos do cidadão e condições 
para a superação de desigualdades, tendo em vista o valor social deste conheci-
mento nas diferentes esferas de atividade humana.

A discussão proposta circunscreve-se em uma problemática ampla, que 
tem reunido evidências bastante exploradas na área da Educação e na pesquisa 
sociológica aplicada à essa área. Uma delas diz respeito à clássica correlação entre 
nível socioeconômico e desempenho escolar que, desde os anos de 1960, tem sido 
fortemente explorada, demonstrando que as crianças com nível socioeconômico 
baixo tendem a obter desempenho pior que aquelas com níveis socioeconômicos 
mais elevados (BROOKE; SOARES, 2008). Outros estudos demonstram ain-
da que os alunos que frequentam escolas em territórios socialmente vulneráveis 
tendem a apresentar desempenhos escolares inferiores àqueles pertencentes aos 

88 Dissertação de Mestrado defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infân-
cia e Adolescência da Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da Profa. Dra. Claudia Lemos 
Vóvio e teve apoio do CNPq por meio da concessão de bolsa de Mestrado.

89 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Unifesp e aprovada, parecer nº 2.581.156.
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mesmos territórios, mas que frequentam escolas em outras localidades, onde a 
sobreposição de desigualdades é menos aguda (SANT’ANNA, 2009; ÉRNICA; 
BATISTA, 2012; RIBEIRO; VÓVIO, 2019). Somam-se a isso as investigações 
sobre o processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, indicando que 
o modo como os professores veem e relacionam-se com alunos oriundos de con-
texto social desfavorecido influencia nas oportunidades educacionais que ofertam 
a esses grupos e, consequentemente, nas possibilidades de aprendizado discente 
(RIST, 1970; TACCA, 1999; DONADUZZI; CORDEIRO, 2004; BERNAL, 
2007; CHAVÉZ, 2015).

Nesse contexto, este capítulo analisa os efeitos de disposições sociais nas 
maneiras de ver, de sentir e de agir de uma professora alfabetizadora, quando 
diante da tarefa de atribuir juízo de valor ao desempenho de seus alunos e sobre 
suas capacidades para aprender a ler e a escrever e fazer uso da linguagem es-
crita90. Os dados correspondem ao diálogo da professora-participante com seus 
pares, no momento designado como Conselho de Classe, no qual professoras de 
mesma etapa junto à coordenadora pedagógica avaliam o desempenho de seus 
alunos, após o período de um bimestre letivo.  

O capítulo encontra-se organizado em quatro seções, além desta introdução. 
A segunda seção, “Disposições sociais e a teoria do ator plural”, apresenta o quadro 
teórico-metodológico adotado e suas consequências para abordar o objeto em tela. 
A seção seguinte, “Procedimentos metodológicos”, como o título indica, trata dos 
instrumentos, campo e corpus mobilizados neste estudo. Na seção “Os critérios para 
atribuir juízo ao desempenho dos alunos em leitura e escrita”, apresentam-se os 
resultados, discutidos à luz do quadro teórico adotado. Na última seção, são tecidas 
algumas considerações sobre o estudo e as principais constatações obtidas.

Disposições sociais e a teoria do ator plural: uma abordagem teórico-
metodológica 

Na tentativa de compreender o peso de ações e crenças sobre a aprendi-
zagem, que têm impactos sobre os desempenhos de crianças e jovens de origem 
socioeconômica desfavorecida, optou-se por uma abordagem sociológica que par-
te da premissa de que “apreender as matrizes e os modos de socialização que for-
maram tal ou tal tipo de disposições sociais deveria ser parte integrante de uma 
sociologia da educação” (LAHIRE, 2005, p. 17). Implica dizer que, para tratar 
do problema proposto, faz-se necessário uma abordagem que lance luz sobre o 
indivíduo e seus processos de socialização (em uma escala individual).

90 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética da Unifesp e aprovada, parecer nº 2.581.156.
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Um primeiro aspecto a considerar é que, no campo da tradição socioló-
gica, ocorre uma dicotomia entre o social e o individual, autores defendem uma 
posição ou outra como a mais ou menos valiosa para compreensão da realidade e 
de certos fenômenos. Mais recentemente, a Sociologia Construtivista procurou 
romper com essa lógica e deslocou seu objeto de estudo para as relações interpes-
soais, desse modo, o social e o indivíduo não são compreendidos como realidades 
separadas. Segundo Corcuff (2001, p. 25, grifos nossos), “as novas sociologias 
tendem então a apreender indivíduos plurais produzidos e produtores de relações so-
ciais variadas”. Essa premissa coloca em questão teorias que defendem a ideia de 
unicidade do ator e a pertinência de uma abordagem macrossociológica para se 
compreender os modos de ação, como a teoria do habitus, de Pierre Bourdieu, que 
visa identificar aquilo que é unificador e sistemático nas práticas.

Nesse sentido, buscando apreender a natureza plural dos indivíduos, no 
que chama de “esboço” de uma teoria do ator plural, Bernard Lahire (2001; 2002) 
apoia-se e, ao mesmo tempo, contrapõe-se às proposições de Bourdieu, na tentati-
va de superar os entraves teórico-metodológicos encontrados na teoria do habitus 
desse autor. Lahire (2002) defende que essa teoria atende à macrossociologia e à 
análise das propriedades estatísticas, servindo de exemplo das práticas e atitudes 
de um grupo social, porém pouco diz sobre o ator. Portanto, para se compreender 
os pressupostos defendidos por Lahire e situar sua proposta, faz-se necessário 
discutir, ainda que brevemente, a perspectiva de Bourdieu dentro da Sociologia.

A teoria do habitus visa romper com a ideia de oposição entre indivíduo e 
sociedade imposta pela tradição sociológica, motivada para demonstrar que “exis-
tem outros princípios geradores das práticas” (BOURDIEU, 2004, p. 97), que 
vão além das normas explícitas ou do cálculo racional. A ação do agente91 não 
é apenas condicionada às possibilidades deixadas pelas normas e regras, é ainda 
condicionada pelo habitus. Segundo Bourdieu, o habitus “faz com que os agentes 
que o possuem comportem-se de uma determinada maneira em determinadas 
circunstâncias” (BOURDIEU, 2004, p. 98), obedecendo a certa regularidade de 
condutas e práticas dos agentes que compartilham determinado habitus. A noção 
de habitus, nesse sentido, deve ser compreendida, em síntese, como o social incor-
porado e individuado no sujeito, definindo-se como sistemas de disposições para 
a ação, adquiridas pela experiência na relação com um determinado campo. En-
tende-se o habitus como um conjunto de pré-disposições constituídas, sobretudo 
na socialização primária (família) (BOURDIEU, 2004). 

Para Lahire (2002), há lacunas importantes na teoria do habitus que limi-
tam sua aplicação nos contextos atuais. A ideia de uma socialização primária e 

91 A variação dos termos agente e ator nesta seção visa respeitar as terminologias utilizadas por cada um 
dos autores, segundo suas respectivas filiações teóricas.
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secundária, na qual a primeira tende a ser homogênea e harmoniosa, no contexto 
familiar, e a segunda heterogênea, em distintos espaços sociais, parece não se 
aplicar aos modelos contemporâneos de sociedade, o que exigiria uma atualiza-
ção desse conceito (SETTON, 2002). Lahire afirma que “todo corpo (individu-
al) mergulhado numa pluralidade de mundos sociais está sujeito a princípios de 
socialização heterogêneos e, às vezes, contraditórios que incorpora” (LAHIRE, 
2002, p. 31). Com as formas de vida modernas, as crianças confrontam-se com 
universos sociais e instituições diversas muito precocemente. O ator plural, nesse 
sentido, é o produto de experiências de socialização em contextos sociais distintos 
e heterogêneos desde muito cedo (LAHIRE, 2002). 

 Pressupõe-se que as experiências passadas não são como uma “síntese ho-
mogênea”, não determinam ou influenciam a ação do ator, mas diante da situação 
presente, apenas uma parte das experiências incorporadas são acionadas – a de-
pender do contexto/situação – e indica a forma de agir. Implica dizer que a plura-
lidade dos esquemas permite que, de acordo com determinado contexto, uma ou 
outra disposição seja acionada, sem que isso torne o ator incoerente (LAHIRE, 
2002). Desse ponto de vista, Lahire coloca em questão a capacidade de transfe-
rência do habitus de um contexto a outro, como Bourdieu parece supor à priori.

Ainda, para Lahire, as disposições sociais variam em grau e força, depen-
dendo da ocorrência ou não de condições para se atualizarem, tendo em vista que 
elas se constituem a partir da repetição e duração de experiências semelhantes. 
O autor defende que “não se adquire uma disposição por meio de uma conversão 
brutal e miraculosa e, portanto, as disposições não são todas equivalentes do pon-
to de vista da precocidade, da duração, da sistematicidade e da intensidade de sua 
incorporação” (LAHIRE, 2004, p. 28). Ademais, as disposições não podem ser 
confundidas com apetências e, tampouco, competências. A noção de disposição é 
compreendida como inclinação, propensão a, associa-se à ideia de “é mais forte do 
que eu”, enquanto apetência tem relação com vontade, desejo. Da mesma forma, 
uma disposição não é uma competência, capacidade para realizar algo (LAHI-
RE, 2002; 2004). O que essa afirmação coloca é que as práticas, gostos e crenças 
podem ser incorporados por imposição, rotina ou vontade, por exemplo, nem 
sempre estão acompanhadas de apetência ou competência; demonstrando uma 
oposição ao modelo proposto na teoria do habitus de “necessidade feita virtude” 
ou do “amor ao necessário” (NOGUEIRA, 2013). 

Sobre as formas de incorporação das disposições, a linguagem tem papel 
fundamental. A incorporação desses esquemas “não se realiza sem ‘instrumento 
psicológico’” (LAHIRE, 2002, p. 171). A incorporação de hábitos e esquemas de 
ação depende, portanto, da exposição a situações que permitam ao ator observar 
gestos, atitudes, como também que ele queira ‘aprendê-los’. Ademais, os esquemas de 
ação incorporados como disposições sociais podem assumir dois tipos: disposições 
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para agir e disposições para crer, as crenças. Além disso, é necessário compreender a 
distância entre crença e disposição para agir, pois sem essa distinção os fenômenos 
como a ilusão, culpabilidade, frustração, etc. não seriam passíveis de compreensão 
(LAHIRE, 2005). Essa distinção torna-se fundamental para compreender “[as] 
distâncias entre o que os atores dizem que fazem e o que pode ser apreendido 
através da observação dos seus comportamentos” (ALVES, 2016, p. 314).

Os pressupostos teórico-metodológicos oferecidos pela teoria do ator plu-
ral, de Bernard Lahire, possibilitam compreender, a partir da análise da situação 
presente, da ação do ator, os esquemas e experiências passadas mobilizados, quan-
do comparada às variáveis clássicas – sexo, classe social, formação profissional 
– que nem sempre revelam algo a respeito das influências que determinaram de 
alguma maneira a ação (LAHIRE, 2002). Contudo, as disposições sociais (os 
esquemas de ação) não são observáveis pelo pesquisador, elas podem apenas ser 
reconstruídas, pois estão no princípio das práticas.

Para a reconstrução dos princípios geradores das ações exige-se tomar 
como base três aspectos:

1) a descrição (ou reconstrução) das práticas, 2) a descrição (ou a 
reconstrução) das situações nas quais essas práticas desenvolve-
ram-se, e 3) a reconstrução dos elementos julgados importantes 
da história (itinerário, biografia, trajetória, etc.) do praticante”. 
(LAHIRE, 2002, p. 54)

Lahire ainda destaca a natureza condicional das disposições sociais, embo-
ra haja certa repetição, apenas a situação atual permitirá conhecer quais esquemas 
de ação serão mobilizados. Mostra-se mais produtiva a descrição cuidadosa das 
ações ou das memórias dessa ação que interpretações do pesquisador sobre a ação.

Nessa perspectiva, quando desvelados os efeitos de disposições sociais in-
corporadas, torna-se possível empreender a análise da natureza dos modos de ação. 
Isso reforça a fecundidade do uso desse dispositivo, que permite observar o que está 
em jogo nos modos de pensar, avaliar e agir dos docentes sobre seus alunos. No con-
texto desta pesquisa, o recorte realizado permite elucidar os efeitos de disposições, 
capturados na observação de um dos Conselhos de Classe92, que se materializam 
em conceitos de avaliação e em formas de apreciação das capacidades dos discentes.

92 Os Conselhos de Classe, colegiado responsável pelo acompanhamento do processo de ensino-aprendi-
zagem, configuram-se, segundo a Portaria 5930/13 da Secretaria Municipal de Educação, em reuniões 
realizadas no final de cada bimestre para “assegurar o acompanhamento sistemático dos avanços e 
dificuldades do processo de ensino e de aprendizagem” (SÃO PAULO, 2013).
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Procedimentos metodológicos

Nesse estudo, adotou-se a abordagem qualitativa-interpretativista, numa 
perspectiva microssociológica, que foca os processos socializadores do ator plural 
(LAHIRE, 2002; 2004). Essa abordagem possibilita uma aproximação mais 
profícua ao objeto de estudo em tela, pois permite lançar luz sobre os processos 
individuais de socialização docente, que resultaram em ações e crenças sobre a 
aprendizagem. 

A geração de dados deu-se numa escola pública da Rede Municipal de 
Ensino de São Paulo (doravante escola-participante), localizada na subprefeitura 
de Sapopemba, periferia da zona leste. Na localidade onde se insere a escola-par-
ticipante, segundo a Fundação SEADE (2000), a média de renda dos responsá-
veis pelos domicílios era de R$ 864,00 reais, e a média de anos de escolaridade 
era de 6,7 anos, período inferior ao Ensino Fundamental, etapa obrigatória e 
garantida como direito universal pela Constituição Nacional de 1988. Cerca de 
20% dos domicílios da subprefeitura estão inseridos em favelas (SÃO PAULO, 
2016). A escola-participante está próxima de um conjunto habitacional e tem 
como público majoritário alunos oriundos de seu entorno.

Participou do estudo uma docente responsável pelo terceiro ano do Ensino 
Fundamental, ano em que se consolidava o ciclo de alfabetização. À época desse 
estudo, nesse ciclo deveria ser assegurado a todas as crianças o direito à alfabeti-
zação (até os oito anos de idade), conforme compromisso firmado entre a Rede 
Municipal de São Paulo com o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, 
Ministério da Educação, em 2013.

A professora-participante, com 42 anos no momento da geração de dados, 
nasceu na cidade de São Paulo e viveu grande parte de sua infância e adolescência 
num bairro da periferia da capital, mesmo bairro onde se situa a escola-partici-
pante. Casada, a docente vivia com seu marido, sua filha adotiva e seu enteado. 
Formou-se em Pedagogia e completou duas pós-graduações lato-sensu, uma em 
Alfabetização e Letramento e outra em Educação Inclusiva. Acumulava dois car-
gos públicos como docente em duas escolas da Rede Municipal de São Paulo e 
completou, naquele ano, 12 anos como professora. Segundo autoclassificação, a 
condição de renda de sua família enquadrava-se entre média e baixa.

Para este trabalho, foi selecionada uma pequena parcela dos dados gera-
dos, tratando apenas de um evento no qual a atribuição de juízo ao desempenho 
dos alunos na alfabetização era foco: a primeira reunião de Conselho de Classe 
(realizada na escola-participante no mês de maio de 2018) e da observação par-
ticipante em dois períodos completos de aulas, anteriores a essa reunião; importa 
ressaltar que os nomes utilizados para identificar atores envolvidos nas cenas são 
fictícios, visando preservar suas identidades. Portanto, o corpus de análise ao qual 
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este trabalho recorre são as notas de campo e a gravação em áudio do Conselho 
de Classe, posteriormente transcrita. 

Após a imersão nos dados, por meio de leituras sucessivas do corpus, foram 
destacados os excertos nos quais a professora expressa posicionamentos sobre 
seus alunos, especialmente, aqueles que tematizam modos e estilos de aprendiza-
gem, comportamentos, saberes, atitudes frente às propostas pedagógicas etc., bem 
como aqueles nos quais indica os critérios empregados para atribuir conceito ao 
desempenho discente e argumenta sobre suas decisões. Esses dados permitiram 
uma primeira aproximação às crenças e aos efeitos das disposições93 dessa docente 
desvelados no Conselho de Classe. 

Os critérios para atribuir juízo ao desempenho dos alunos em leitura 
e escrita

Os dados obtidos a partir da gravação do primeiro Conselho de Classe 
do ano letivo permitiram construir um quadro explicativo dos critérios de julga-
mento docente em relação aos alunos com desempenho insatisfatório no 3º ano 
do ciclo de alfabetização. O principal destaque desse conjunto de dados diz res-
peito às capacidades de aprendizagem dos alunos e às explicações para os baixos 
resultados escolares, que, na perspectiva adotada pela professora, estão associados 
às questões comportamentais e emocionais. Esse tipo de dado também ofereceu 
pistas importantes sobre as crenças docentes em relação ao público de alunos 
atendidos pela escola. Importa ressaltar que as análises feitas neste trabalho são 
um recorte de um estudo maior, desse modo, aqui não se pretende dar a conhecer 
os princípios geradores das disposições docentes em relação às capacidades de 
aprendizagem dos alunos, mas permite acessar os efeitos dessas disposições, que 
se desvelaram nos eventos estudados. Também é importante destacar que os da-
dos não se prestam à avaliação da docente de sua capacidade de avaliar os alunos, 
mas busca compreender como se opera na atribuição de menções e na apreciação 
dos resultados obtidos por eles, após um breve período de escolarização.

 

A reunião de Conselho de Classe

As reuniões de Conselho de Classe para o Ensino Fundamental I na es-
cola-participante possuíam uma formatação própria, que se distinguia da dinâ-

93 As disposições nomeadas e mencionadas neste trabalho tomam como base resultado das análises da 
pesquisa maior: CARVALHO-EBIZERO, T. Cenas do Processo de Avaliação na Alfabetização e Dis-
posições Sociais. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de São Paulo, Escola de 
Letras, Filosofia e Ciências Humanas, 2019.



246

mica observada nas reuniões para o Ensino Fundamental II, que seguiam ou-
tros moldes e eram presididas pela coordenadora pedagógica e pela diretora, em 
conjunto. A cena ocorreu numa sala de aula, onde as mesas estavam agrupadas e 
identificadas por ano letivo. Apenas mulheres compunham o corpo docente dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Em nosso caso, a professora-participante 
agrupou-se às colegas que, como ela, haviam assumido as turmas de terceiro ano.

O evento focalizado dividiu-se em dois momentos, após as orientações sobre 
a pauta e dinâmica da reunião feitas pela coordenadora. No primeiro, as docentes 
teriam direito à fala sobre como percebiam as aprendizagens de seus alunos no 
início do ano letivo. No segundo, já organizadas em grupos, de acordo com os 
respectivos anos em que atuavam no Ensino Fundamental, as professoras deveriam 
propor a elaboração e discussão de um plano de ação para intervir nas turmas. Para 
elaboração do plano, as professoras deveriam elencar critérios para a atribuição de 
conceitos (Plenamente Satisfatório (P), Satisfatório (S) e Não Satisfatório (NS)) 
ao desempenho dos alunos, justificá-los e indicar as causas para as dificuldades 
observadas no processo de alfabetização, registrando essas informações nas fichas 
recebidas anteriormente. Por fim, deveriam delinear ações para solucionar as causas 
apontadas e atingir as aprendizagens esperadas para o período letivo.

No excerto a seguir, podemos acessar a descrição do modo como a profes-
sora-participante vê seus alunos: 

É uma turma que além da... do déficit de aprendizado que eu 
sinto que eles têm, tanto em Português quanto em Matemática, 
eu sinto também que têm uma falta de limites muito grande, 
uma falta de educação, a falta de respeito da figura do professor 
[...]. Que eles são totalmente, assim, sem limites nenhum, sabe? 
Eles não [...] você pede, numa conversa, para eles pararem um 
pouco para ouvir, eles não ouvem, eles, parece que o mundo vai 
acabar e eles querem fazer tudo de uma vez. Uma turma muito 
sem limite mesmo, que precisa ser trazida, assim, com um [...] 
rédea...rédeas, não é? Rédea curta. E, eu tô [...] estranhando 
bastante. (Trecho de gravação. Professora-participante, 2018 – 
Grifos nossos)

Sua descrição denota uma aparente insatisfação em relação à sua turma, 
apresentada por faltas e problemas de conduta dos alunos, emprega expressões 
como “déficit de aprendizado”, “falta de limites”, “falta de educação”, “falta de 
respeito”, “sem limites”, “não ouvem” para apresentar sua turma aos pares na reu-
nião. As inadequações apontadas são de várias ordens, acusando ausências frente 
às expectativas traçadas por ela (comportamentos apreciados como adequados 
para uma turma de terceiro ano). Esses aspectos, segundo a professora, dificultam 
o processo de ensino, a aprendizagem dos conteúdos escolares e a efetividade do 
trabalho pedagógico.
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Ao descrever a turma e o modo como acredita que deva conduzi-la, a do-
cente desvela efeitos daquilo que incorporou como disposição de intolerância94; 
para ela, gerar um ambiente ou relação de autoridade e rigidez são contrários ao 
estabelecimento de relações positivas, as quais acredita serem as mais adequadas 
para o processo de ensino-aprendizagem. Contudo, diante do fato de sua turma 
quebrar suas expectativas, como se vê adiante, isso provoca ações que ela própria 
reprova: ser “autoritária” (adotar “rédeas curtas”). No contexto mencionado, a pos-
sibilidade de evocar esquemas de ações de controle e autoridade, segundo descre-
ve a própria professora, parece contraditório ao que ela acredita como produtivo 
na ação do professor, e isso lhe gera certa angústia. 

Então, e aí, isso daí que você falou mexe um pouco com o que eu 
acredito. Porque, eu, eu não gosto de trabalhar sendo autoritária, 
eu não acredito nisso. Eu gosto, sabe? De trabalhar em grupos, em 
duplas, de um debate, deles exporem o que eles estão pensando, do 
que eles gostam e do que eles não gostam, da gente construir juntos. 
E eu sinto que esse ano não dá para ser assim, se eu não mostrar 
para eles quem é que manda aqui, eles sobem em cima de mim. E 
isso acaba comigo, porque está indo contra tudo o que eu acredito, 
não é? (Trecho de gravação. Professora-participante, 2018) 

Nota-se que uma disposição de acolhimento incorporada pela professora e 
que se converte em ações no contexto de sala de aula, no caso dessa turma, concor-
re com ações de controle, disciplinares e de exercício do poder (“eu sinto que nesse 
ano não dá para ser assim, se eu não mostrar para eles quem é que manda aqui, eles sobem 
em cima de mim”). A incorporação de esquemas de ação aparentemente contraditó-
rios mostra-se não só em seu discurso, mas desvela-se em ações nos contextos das 
aulas. O que se quer dizer é que, em determinados momentos da aula, a professora 
comporta-se de maneira mais ríspida, procurando demonstrar autoridade, como se 
explicita no excerto de um diálogo travado entre ela e um de seus alunos:

Júlio Vitor: Prô, eu posso apagar a lousa? [em tom de gentileza]

Prof: Não, pode fazer a leitura pra ele [Marcelo], para de graça! 
(em tom ríspido)” (Trecho de gravação. Aula de Língua Portu-
guesa realizada em 29/11/2018)

94 As disposições nomeadas e sistematizadas com base nos resultados da pesquisa maior são três: dis-
posição de afetividade, que indica modos de ação que têm como base elogios, palavras carinhosas e 
contato físico para cumprimentos, por exemplo, com alunos que apresentam maiores dificuldades para 
aprender; disposição de intolerância, que indicam ações de rejeição e desapreço, quando em contextos 
em que não se estabelecem vínculos interpessoais ou que ela identifica como ações de caráter autoritá-
rio e de controle; por último, disposição de crença sobre reprovação, essa disposição entra em cena nos 
momentos em que se deve decidir pela reprovação dos alunos, ela é vista como algo negativo, que não 
traz benefícios para o processo de aprendizagem, tampouco para a autoestima do aluno. Para maior 
aprofundamento, consultar Carvalho-Ebizero (2019).
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A disposição de intolerância, que se converte em formas de rejeição a esse 
tipo de ação, se deixa perceber para os pares: “isso acaba comigo”, expressão que 
denota o incômodo que sente.

Empregando uma metáfora, Lahire (2002) afirma que os esquemas de 
ação que compõem os produtos “em estoque” nem sempre são necessários em 
todos os contextos, mas estão disponíveis e são mobilizados à medida que ocor-
rem situações desencadeadoras. No contexto acima, a professora vê-se diante de 
uma situação desencadeadora de ações, na qual precisa agir com autoridade frente 
aos alunos, entretanto, na reunião com os pares, demonstra um aparente conflito 
entre esses dois esquemas concorrentes.

Numa comparação com o grupo de alunos do ano anterior, a professora 
varia seus critérios de julgamento e oscila entre aspectos como comportamento 
(agitado, com respeito e agitado, sem respeito) e desempenho (bom ou fraco) para jus-
tificar os problemas com sua turma em avaliação, como mostra o excerto a seguir:

Não, fazendo até um comparativo com a turma do ano passado, 
porque a turma do ano passado era muito agitada, porém era 
uma turma muito boa, não é? Então, agora essa daqui não, essa 
daqui é uma turma muito fraca (ênfase na voz), muito fraca. Eu 
tenho poucos alunos, assim, que, bons alunos, porém é uma tur-
ma que não tem respeito [...] muito agitada, não tem respeito. 
(Trecho de gravação. Professora-participante, 2018) 

Se num primeiro momento fica claro o fato de que a turma anterior ser 
“muito agitada” não impediu que os alunos obtivessem bom desempenho, ava-
liando-a como “muito boa”, os maus resultados da turma avaliada no Conselho 
de Classe (fracos, poucos são bons), parecem ser justificados pela “falta de respeito”, 
somado à característica de ser uma turma “muito agitada”. Parece haver uma va-
riação dos critérios de acordo com características ou resultados de aprendizagem 
que atendem ou não às expectativas da professora.

Continuando, a professora parece explicitar que faltam aos alunos modos de 
ação e comportamentos que seriam “esperados”, tais como “postura de leitor”, atenção, 
engajamento (“parar um pouquinho”, “ver e ouvir”). Para tanto, ela recorre ao relato de 
um evento de leitura e ao discurso reportado, inserindo perguntas dos alunos, que, na 
sua compreensão, interrompem o curso da aula, reiterando que a ausência de certos 
comportamentos torna-se a razão dos maus resultados observados por ela: 

Você está fazendo uma leitura com eles, eles todo momento in-
terrompem, sabe? Parece que eles não têm aquele [...] postura de 
leitor mesmo. Tá certo, está sendo ainda adquirida, aprimorado, 
mas eles estão a todo momento “Prô, que horas são? Prô, tá na 
hora do recreio? Prô, hoje vai ter parque? Prô, posso ir no ba-
nheiro? Prô, eu perdi meu lápis.”. Vamos supor, no momento da 
leitura, de uma explicação. Eles não têm esse, esse momento de 
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parar um pouquinho e ver o que [...] e ouvir. (Trecho de grava-
ção. Professora-participante, 2018, grifos nossos) 

Contradições no modo como procura apontar as dificuldades dos alunos 
aparecem quando a professora, ao mesmo tempo que parece esperar que os alunos 
já possuam certos comportamentos e atitudes, esbarra com a concretude da situ-
ação de ensino, na qual compreende que eles estão em processo de aprendizagem, 
e ainda, cabe à função docente aprimorá-los. Sobre isso, a literatura tem discutido, 
nas últimas décadas, o fato de muitos professores que atuam com crianças das 
camadas populares ainda tomarem como parâmetro um ideal de aluno que não 
condiz com aqueles que compõem suas turmas, especialmente os advindos de 
grupos sociais menos favorecidos. Esses estudos mostram que ainda há no ideário 
do professor um conjunto de atributos necessários para alcançar bons resultados 
que são dissonantes, em grande parte, com os modos de ação, valores e conheci-
mentos do público majoritariamente atendido pela escola pública. Esse ideário é 
constituído a partir de parâmetros e características psicológicas, comportamen-
tais e, muitas vezes, físicas de representantes das camadas mais favorecidas da 
população. (GILLY, 2002; DONADUZZI; CORDEIRO, 2004). 

Como evidenciado em outros trabalhos, a origem social dos alunos parece 
aqui se relacionar com o modo como os professores apreciam determinado grupo 
atendido pela escola. Ao longo da reunião de Conselho de Classe, são escassos 
os momentos em que os docentes, de modo geral, apontam questões de ordem 
pedagógica para explicar os maus resultados obtidos no período letivo focalizado. 
Numa troca de informações com os pares sobre as condutas das famílias dos alu-
nos na escola, a professora diz:

Eu tive que fechar a porta e falar assim “dá licença, mãe”. Fechei 
a porta, tive que acalmar a sala, isso porque eu já tive uma con-
versa com eles antes “Olha, quando os pais chegarem, vocês vão 
ficar sentados e eu vou chamar, pode ver o pai ou a mãe lá na 
frente, mas eu vou chamar, enquanto eu não chamar vocês não 
levantam”. Aí a mãe fica “vamos, vamos fulano, anda logo fula-
no” (em tom elevado). O quê que você faz, sendo que isso parte 
de casa? (Trecho de gravação. Professora-participante, 2018) 

No excerto, as condutas familiares não vão ao encontro das expectativas da 
professora. Sobre isso, Thin afirma que “as relações produzidas pela escolarização 
revelam sujeitos sociais cujas práticas socializadoras são muito diferentes, fre-
qüentemente [sic] contraditórias, entretecidas por lógicas antinômicas” (THIN, 
2006, p. 212). As lógicas socializadoras das famílias de seus alunos tendem a pro-
vocar um estranhamento às lógicas da professora e escolares. Ao longo da reunião 
de Conselho de Classe, evidencia-se uma preocupação em ensinar protocolos de 
interação (“etiqueta”) aos alunos, ensiná-los a agir dentro do ambiente escolar da 
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maneira “adequada”. As condutas dos alunos são vistas de modo bastante negativo 
pela escola, necessitando de um esforço dos docentes para ensiná-los a se com-
portar, como mostram os excertos do Conselho de Classe, a seguir:

E, eu não sei o que vai ser se a gente não tomar uma atitude, o 
quê que vai ser no quinto ano, no Fundamental II. (Trecho de 
gravação. Professora-participante, 2018).

[...] tem criança que não dá o mínimo valor. E eu acho que 
aquela, a gente precisa fazer realmente alguma coisa de traba-
lho de, uma oficina, não sei, de etiqueta. (Trecho de gravação. 
Professora do Ensino Fundamental presente no Conselho de 
Classe, 2018)

Thin (2006) destaca que as lógicas de socialização escolar tendem a se 
sobrepor às lógicas populares. São modelos de socialização dentro de uma estru-
tura de poder, em que as lógicas escolares são dominantes ainda que, no caso em 
tela, a professora tenha a mesma origem socioeconômica e territorial de vários de 
seus alunos, e as lógicas populares das famílias são marginalizadas numa relação 
desigual. As professoras do terceiro ano, nessa reunião de Conselho de Classe, 
tendem a atribuir um grande peso aos comportamentos e à disciplina dos alunos, 
que acreditam derivar da origem familiar. 

O comportamento do aluno é apontado como problema até mesmo quan-
do a criança atinge a aprendizagem esperada:

Ó, então, esse aqui, o Alberto, não faz “b.” nenhuma, mas ele 
produz texto, ele sabe matemática, você dá uma situação-pro-
blema ele sabe resolver. É, entendeu? O problema dele é mais 
comportamento e organização, é isso. Não é [...] (Trecho de 
gravação. Professora-participante, 2018)

O aluno em questão é um dos principais focos de atenção da professora 
durante as aulas. Ao mesmo tempo que ela admite que o aluno não se engaja 
nas propostas, apresenta problemas de comportamento e organização, vê-se que 
a docente reconhece que ele domina certas capacidades esperadas para cursar 
o terceiro ano (resolver situações-problema e produzir textos, por exemplo). A 
partir das notas de campo das aulas de língua portuguesa, observa-se que muitas 
das interrupções nas aulas e momentos em que a professora se exalta (aumenta 
o tom de voz e fala de modo mais ríspido) são dirigidos a Alberto. Embora não 
devesse representar uma preocupação à docente, do ponto de vista do processo de 
ensino-aprendizagem, já que o comportamento do aluno não prejudica seu de-
sempenho, ela destina bastante energia para discipliná-lo. Isso parece demonstrar 
que, para essa professora, o aluno, que no seu julgamento, conturba o ambiente 
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de sala de aula, tende a incomodar mais do que os baixos resultados escolares de 
alunos disciplinados. 

Critérios de julgamento e a causa das dificuldades  
de aprendizagem em pauta

Quando se observa os modos de apreciação, os critérios e as justificativas 
para atribuir juízos de valor ao desempenho dos alunos, observa-se uma forte 
tendência da professora de atribuir os baixos resultados como algo de responsa-
bilidade do próprio aluno. A partir dos critérios de julgamento elencados por ela 
em relação ao processo de alfabetização, distinguem-se dois grupos de crianças, 
designados por ela do seguinte modo: não alfabéticos (alfabéticos de lista) e alfa-
béticos de texto95. 

Eu vou até fazer uma marcação, então, o que é alfabético de tex-
to e que é alfabético de listas. (...) Oh, eu até falei para N. (pro-
fessora do ciclo de alfabetização) sobre isso. Ela falou “pra quem 
você vai dar NS (menção não satisfatório)?”. Eu falei “pra esses 
alunos que ainda não são alfabéticos.”(...)Agora esses daqui, ó, 
esses daqui que, esses que já constroem (Alfabéticos de lista? 
Questiona outra docente) Não, alguns aqui eles conseguem ain-
da construir frases, pequeninos textos com muitos erros orto-
gráficos, eles conseguem, então eu dei S (menção satisfatório). 
Sim, ainda mais para o primeiro bimestre, não é? Agora esses 
daqui eu dei P. (Plenamente satisfatório) (trecho de gravação, 
Professora-participante, 2018)

Segundo a caracterização do estágio alfabético, na abordagem piagetiana 
de Ferreiro e Teberosky (1999), trata-se de uma hipótese na qual as crianças con-
seguiram compreender o princípio geral que rege o sistema de escrita alfabética 
(cada letra corresponde a valores menores que a sílaba, a unidades mínimas de 
som, os fonemas), na qual realizam sistematicamente a análise sonora das palavras 
que vão escrever. As crianças que se encontram nesse estágio dominam o meca-
nismo básico de formação de sílabas e vão se confrontar, no emprego da língua 
escrita, com as convenções ortográficas, a segmentação em palavras, a acentuação, 
a pontuação, entre outros aspectos. No entanto, elas conseguem produzir escritas 

95 Ferreiro e Teberosky (1999) distinguiram em quatro níveis as escritas das crianças, a partir de um es-
tudo que teve e tem grande repercussão na alfabetização no Brasil denominado “Psicogênese da língua 
escrita”. Com base em pesquisa realizada com crianças na Argentina, na década de 1970, as autoras 
identificaram que a criança “formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas antecipações 
e cria sua própria gramática” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1999, p. 24). Essas hipóteses avançam 
conforme a criança depara-se com novas descobertas em relação à escrita que não são supridas pela 
hipótese a qual se encontrava. No trecho, a professora admite subclassificações nesses níveis que não 
foram sistematizadas pelas autoras.
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legíveis e, ao ler, podem decodificar palavras e reconhecê-las de modo global, rela-
cionando-as aos seus sentidos. Há uma distinção na categorização da professora: 
ela acrescenta capacidades de produção de textos para além daquelas relativas ao 
domínio desse mecanismo básico. As crianças em estágio alfabético e que não 
produzem textos são classificadas como “não alfabéticas”, e ela atribui a menção 
não satisfatório (NS) a elas. 

Os critérios empregados para atribuir juízo de valor ao desempenho dos 
alunos estão fundamentados em outros parâmetros que não os advindos da teoria 
que orienta a categorização das escritas das crianças, empregada para o monitora-
mento do processo de alfabetização, na RMESP. Esses critérios parecem distantes 
da indicação de quais capacidades relativas às práticas de linguagem estão sendo 
avaliadas e julgadas (como as de produzir um texto para fins comunicativos ou as 
empregadas para produzir uma lista de palavras, por exemplo). Apesar de lançar 
mão de informações objetivas para atribuir determinado conceito às aprendiza-
gens discentes, chama a atenção os elementos considerados pela professora como 
causa dos baixos resultados dos alunos, daqueles que, segundo sua avaliação, não 
estão no estágio alfabético. 

Gatti (2003, p. 101) afirma que “a atribuição de notas ou gradações a um 
grupo de alunos é algo bastante pessoal entre os professores. Mesmo quando 
recebem instruções estritas quanto a como fazê-lo, introduzem em algum ponto 
variações que lhes permitem dar seu cunho pessoal à avaliação.”. Vê-se nos crité-
rios de julgamento da professora fato semelhante. Embora haja uma teoria que 
fundamente o trabalho e atributos pré-estabelecidos para a avaliação das aprendi-
zagens de leitura e escrita, observa-se certo grau de variação, de caráter subjetivo, 
para atribuir conceito ao desempenho dos alunos por parte da docente. Adiante, 
a professora discute os critérios de avaliação e as possíveis causas das dificuldades 
dos alunos em leitura e escrita mencionados por ela. No excerto, a docente precisa 
explicitar numa ficha, em conjunto com sua colega, quais critérios lançou mão 
para atribuir conceito “NS” aos alunos: 

Então, aqui os NSs, não é? Os critérios que a gente usou? Mas 
sabe o quê eu imagino, o quê eu vejo? Que esses alunos, até 
quando você está explicando, quando você está trabalhando Na-
tureza e Sociedade, que é uma coisa que não é para você escrever, 
é uma coisa para você conversar, para você debater, parece que 
eles não entendem, eles não compreendem nada. [...] A Cristina 
vive no mundo dos unicórnios. Esse daqui, esse grupo aqui, não 
sei, mas eu acho que você tem que criar primeiro um vínculo 
com eles. Porque tem também uma imaturidade para a idade 
cronológica, entendeu? Então, resgatar cantigas, resgatar as par-
lendas, brincadeira de roda, igual você trabalha no primeiro e no 
segundo ano, para depois, através dessas brincadeiras, começar 
a alfabetização. Pular corda com a cantiga lá do suco gelado 
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com eles, para eles memorizarem. Não vai, não vai. Eles sabem a 
cantiga, mas chega na parte do alfabeto, chega na letra E. É. (...) 
déficit de aprendizagem. Tem que fazer (o plano de ação) para 
esses e para esses também, porque para um 3º ano, eles estão 
bem fraquinhos também. (Trecho de gravação, Professora-par-
ticipante, 2018)

Identificam-se critérios bastante gerais, pouco esclarecedores do ponto de 
vista das dificuldades avaliadas pela professora no que se refere às capacidades 
relativas ao domínio do sistema de escrita alfabético, à leitura e compreensão, à 
produção de textos (oral e escrito) e à análise da língua em uso ou análise linguís-
tica (eixos de conteúdos típicos do ciclo de alfabetização e prescritos no currículo 
à época adotado). A docente aponta novamente para as faltas, falhas e déficit, ca-
racterísticas que se concentram nos alunos, para justificar os maus resultados atri-
buídos a essas crianças. Vê-se, no excerto a seguir, que às “causas” das dificuldades 
dos alunos (como nomeou a coordenadora que presidia a reunião), apontadas 
anteriormente pela docente, agregam-se novas características depreciativas dos 
alunos mobilizadas para justificar a atribuição de “NS” ao desempenho discente:

Entra a imaturidade, entra questões afetivas, a questão afetiva 
entra a autoestima, ele saber que ele pode, consegue realizar al-
guma coisa. Ele tem que acreditar em si, entendeu? Ele tem que 
criar o vínculo. Organização? Corporal, essas coisas? Claro que 
entra. A pessoa que não consegue se organizar, organizar o seu 
caderno, organizar a forma de brincar, ela não vai conseguir se 
alfabetizar, ela não vai conseguir organizar o raciocínio, a parte 
cognitiva para poder aprender. Tem o déficit também, déficit 
de aprendizagem que está se arrastando desde o primeiro ano, 
não dá para negar isso. Se o aluno está no 3º ano e ele não sabe 
ainda a ordem do alfabeto, não consegue escrever o seu nome 
sem apoio, isso está vindo desde o 1º ano, porque elas trabalham 
isso desde o primeiro ano, não estou culpando elas. [...] (Trecho 
de gravação, Professora-participante, 2018)

Como causas para os baixos desempenhos na alfabetização a professora 
elenca: “imaturidade”, “questões afetivas”, “autoestima”, “organização corporal”, 
“organização do caderno escolar”, “organização das brincadeiras”, “organização 
do raciocínio” e “déficit de aprendizagem”. Termos como imaturidade e déficit 
de aprendizagem aparecem novamente como causa da não aprendizagem e, 
ao mesmo tempo, são os critérios utilizados, segundo sua fala, para atribuir 
menção negativa ao desempenho dos alunos. Chama a atenção o fato de que 
o ensino e o sistema didático implantado nas aulas encontram-se apagados no 
processo de avaliação. Os indicadores para os maus resultados não se articulam 
a objetivos e expectativas de aprendizagem perseguidos no período, prescritos 
nos documentos curriculares ou visados nos livros didáticos adotados. São 
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causas do fracasso no processo de alfabetização apenas os atributos pessoais 
do aluno, incapacidades físicas (organização corporal), psicológicas (em termos 
cognitivos) e emocionais (afetivos).

Essa constatação por parte da professora traz à tona efeitos de disposição 
de afetividade, incorporada pela professora e atualizada ao longo de sua vida. Essa 
disposição parece entrar em cena quando a docente precisa discutir com seus 
pares os fatores que estão em jogo no processo de aprendizagem de seus alunos. 
Considerando que as cenas analisadas desvelam efeitos de disposições sociais in-
corporadas, as experiências da professora, tanto familiares como de escolarização, 
permitem compreender a importância dada a ela à autoconfiança do aluno “tem 
que acreditar em si”, e à necessidade de criação de vínculo entre o professor e o 
aluno. Identificar a natureza dessas crenças sobre a aprendizagem discente pos-
sibilita pôr em questão ações pretensamente neutras para superar as dificuldades 
dos alunos. Assim como procura acompanhar e agir em relação aos alunos com 
dificuldades nas aulas de língua portuguesa, de maneira próxima e afetuosa, a pro-
fessora parece mobilizar essa disposição no contexto do Conselho para justificar 
as dificuldades dos alunos e como ela e sua colega devem agir em relação a eles: 
“criar vínculo”, “questão afetiva”.

Do ponto de vista dos atributos que favoreceriam a aprendizagem, os 
critérios empregados podem configurar-se diferentemente, e a responsabilida-
de sobre o mau desempenho é atribuída às condutas da criança, que merecem 
ser modificadas para que o aprendizado ocorra. Tais aspectos deixam marcas no 
modo como a professora enuncia seus julgamentos, por exemplo, a construção de 
sentenças com a indicação das condutas problemáticas do aluno, que precisam ser 
modificadas (“Ele (o aluno) tem que acreditar em si ... Ele (o aluno) tem que criar o 
vínculo ...”), por meio do emprego da modalidade deôntica (no eixo da conduta). 
Ela também se desresponsabiliza pelos alunos com o emprego contínuo da ter-
ceira pessoa do singular e do emprego do termo “pessoa” para se referir aos seus 
alunos: “A pessoa que não consegue se organizar, organizar o seu caderno, organizar a 
forma de brincar, ela não vai conseguir se alfabetizar...”. Ainda, nota-se o emprego 
de enunciados em tom de profecia: “não consegue se organizar, organizar o seu ca-
derno, organizar a forma de brincar, ela não vai conseguir se alfabetizar, ela não vai 
conseguir organizar o raciocínio”. Esses excertos revelam que os modos de julgar 
e apreciar concentram-se nas condutas inadequadas que devem ser modificadas 
para alunos que ainda não se alfabetizaram. 

Conclui-se que o principal critério utilizado pela professora para atribuir 
conceito “NS”, não satisfatório, aos alunos é serem ou não alfabéticos. Os termos 
alfabético e não alfabético dizem respeito a conceitos criados pela professora e 
não correspondem rigorosaamente aos estágios descritos na teoria psicogenética. 
Contudo, a partir de seus argumentos, constata-se que os critérios de categori-
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zação da hipótese alfabética extrapolam as habilidades previstas para as crianças 
que se encontram nesse estágio da apropriação do sistema de escrita alfabética. 

 
Considerações finais

As análises apontaram que os critérios e justificativas para atribuição de 
juízo de valor ao desempenho dos alunos pela professora-participante não reto-
mam escolhas didáticas, tampouco refletem o processo de ensino-aprendizagem. 
Ela ainda não parte dos objetivos didáticos para identificar as dificuldades dos 
alunos, mas de modelos de ação que não são compatíveis com o esperado pela 
escola, problemática que é tomada como de responsabilidade dos alunos e não 
da escolarização. Implica dizer que o modo como a professora avalia as apren-
dizagens dos alunos pauta-se numa visão meritocrática; aqueles que alcançaram 
a hipótese alfabética, segundo seus critérios, conseguem melhores conceitos, já 
aqueles que não a atingiram têm conceito “não satisfatório”, o que se deve exclu-
sivamente às falhas, faltas e déficits apontados. 

Ademais, identificou-se que a professora possui um conjunto de crenças 
sobre os atributos necessários para a aprendizagem que variam, dependendo das 
aprendizagens alcançadas pelos alunos. Isso quer dizer que, nos casos em que os 
alunos alcançam as aprendizagens esperadas por ela, os comportamentos e modos 
de agir em sala de aula desses alunos não têm relação com as suas possibilidades 
para aprender. Contudo, nos casos em que os alunos não atingem os resultados 
esperados, são seus comportamentos inadequados, suas faltas e déficits as causas 
da não aprendizagem.

Há mais de duas décadas, Patto (1992) já problematizava as explicações 
para o fracasso escolar segundo a escola e constatava que, nos diferentes momen-
tos históricos, eram atribuídas a fatores extraescolares as causas do fracasso dos 
alunos. O que o trabalho em tela permitiu ampliar sobre o tema é a compreen-
são das matrizes sociais dos critérios de julgamento e de apreciação docente. A 
estratégia teórico-metodológica utilizada possibilitou, em outras palavras, com-
preender que as explicações para a não aprendizagem elencadas pela professora, 
as crenças e o modo como avalia as possibilidades para aprender de seus alunos 
estão embebidas por experiências anteriores que incorporou em diferentes con-
textos sociais. Defende-se, portanto, que, se o processo de avaliação for tomado 
numa perspectiva reflexiva e crítica, menos classificatório e mais objetivo, esse 
instrumento passa a direcionar a prática pedagógica, no sentido de buscar novas 
possibilidades de atingir os alunos com dificuldades no aprendizado da leitura e 
da escrita. Vista dessa forma, a avaliação torna-se um instrumento de diminuição 
das desigualdades.
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15. O JARDIM DE PEDRAS DA MEDUSA:  
A COLETÂNEA DE TEXTOS NA COLEÇÃO  
BURITI MAIS

Glauber Machado 

Quando Perseu tornou-se homem, Polidectes mandou-o combater 
Medusa, monstro terrível que devastava o país. Medusa fora ou-
trora uma linda donzela, que se orgulhava principalmente de seus 
cabelos, mas se atreveu a competir em beleza com Minerva, e a deusa 
privou-a de seus encantos e transformou as lindas madeixas em hór-
ridas serpentes. Medusa tornou-se um monstro cruel, de aspecto tão 
horrível, que nenhum ser vivo podia fitá-la sem se transformar em 
pedra. Em torno da caverna onde ela vivia, viam-se figuras petri-
ficadas de homens e de animais que tinham ousado contemplá-la. 
(BULFINCH, 2006, p. 121-122)

Este capítulo tem como base a pesquisa desenvolvida por mim no curso de 
mestrado, de título “O texto literário nos livros didáticos do terceiro ao quinto ano: 
um estudo da coleção ‘Buriti mais’” (MACHADO, 2021). Tem-se como objetivo 
perscrutar a coletânea de gêneros discursivos da coleção de livros didáticos de Lín-
gua Portuguesa Buriti Mais (SANCHEZ, 2017a, 2017b, 2017c), especificamente 
aquelas dedicadas aos terceiro, quarto e quinto anos do Ensino Fundamental, obser-
vando permanências e transformações nesta seleção em relação a década de 2000. 
Esse exame justifica-se por duas razões: primeiro, porque, ao examinar dados rela-
tivos à frequência, à distribuição e à variedade com que certos gêneros discursivos e, 
consequentemente, certas esferas sociais são privilegiadas nesses materiais, pode-se 
aceder as práticas de letramento visadas, como propõe Rojo (2010); segundo, porque 
esta é a segunda coleção de livros didáticos (doravante, LD) de língua portuguesa 
mais adotada no Brasil para os anos iniciais do ensino fundamental, circulando de 
modo predominante pelas escolas públicas brasileiras e, especialmente, na Rede Mu-
nicipal de Ensino de Santo André (SP), na qual atuo como docente96.

Os estudos sobre a produção, a circulação e a recepção do LD confor-
maram-se como um campo prolífero de investigação, especialmente porque, no 
Brasil, isso se refere a uma política educacional de democratização de bens sociais, 
como conhecimentos, práticas e produções culturais, e, no caso deste estudo, à 

96 À época deste estudo, a Coleção Buriti Mais foi adotada pelo conjunto de escolas da Rede Municipal 
de Santo André entre os anos de 2019 e 2020.
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concretização de ordem didática e metodológica no ensino em língua materna. 
Mesmo em outros países, observa-se a relevância deste objeto de estudo. Segundo 
Dionísio (2000), pesquisadora portuguesa, o LD ocupa um papel central nas rela-
ções de ensino, o que corrobora com as pesquisas de Batista (2011), Rojo (2010) e 
Batista e Rojo (2003) no contexto brasileiro. Essas fontes condensam aportes teó-
ricos e procedimentos de ordem metodológica, tornando presentes certos objetos 
de ensino e dispositivos didáticos a fim de transformá-los em objetos ensinados, 
além de configurar uma série de decisões em torno de quais textos devem ter 
lugar na escolarização, e, portanto, de quais práticas de linguagem com e a partir 
desses textos devem ter lugar na escola. Os LD constituem-se como ricas fontes 
de pesquisa, como propõe Dionísio, já que carregam “visões e versões de mun-
do, acolhem experiências sobre a vida, representações simbólicas susceptíveis de 
serem transmitidas e adquiridas pelas gerações enquanto parte da sua formação 
social” (DIONÍSIO, 2006, p. 48).

O estudo em tela filia-se a uma concepção social de linguagem e adota 
o conceito de gêneros do discurso conforme as teorias do círculo de Bakhtin 
(BAKHTIN, 2016; VOLÓCHINOV, 2018). É a partir desta concepção e da 
proposição de Bunzen (2005) que o LD é tratado como gênero secundário. Para este 
autor, mais que um recurso didático das aulas de língua portuguesa ou mero suporte 
de textos, o LD é um gênero complexo que cumpre com uma finalidade didático-
educativa, que circula por várias esferas da comunicação, tendo predominância na 
esfera escolar; contudo, em sua produção, ele intersecciona-se com as esferas legais e 
editoriais, podendo também ser concebido como um produto mercadológico.

Nesse sentido, a abordagem metodológica adotada é de caráter qualitativo, 
empregando métodos mistos de investigação, como definido em Creswell (2007). 
Essa perspectiva permite traçar configurações gerais do livro didático e especifi-
camente da coletânea de textos de cada um volume. A análise a partir de métodos 
mistos tem como característica seu caráter quantitativo e qualitativo: quantifi-
cam-se os dados qualitativos em nossa pesquisa, relativos à coletânea de textos e 
a sua ocorrência em cada volume, destacando-se a análise descritiva e numérica 
inferencial. A fonte utilizada é a coleção didática, da qual foi selecionada uma 
parcela dos livros que a compõe: aqueles destinados aos terceiro, quarto e quinto 
anos do Ensino Fundamental. A seleção de um corpus restrito a esse período da 
escolarização deve-se ao fato de esses livros serem destinados à fase de “consoli-
dação da alfabetização”, na qual os enunciados e os textos tendem a ser maiores 
e a abranger “esforços para fazer com que os alunos, após o domínio do princípio 
alfabético, avancem no domínio de nosso sistema ortográfico e das capacidades 
de leitura, compreensão e produção de textos” (BATISTA, 2011, p. 253). Assim, 
a partir desse corpus, foram analisados 243 textos (ou excertos) que compõe a 
coletânea desses três volumes. 
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Uma linda donzela que se torna o monstro: o livro didático

A análise dos LD tem sido um campo importante na produção acadêmica, 
cujo   auge deu-se na primeira década do século XXI. Essa predominância dos 
estudos sobre os LD deve-se em grande medida à formatação e à consolidação 
da política pública de avaliação, compra e distribuição gratuita de livros didáticos 
para estudantes de escolas públicas por meio do Programa Nacional do Livro Di-
dático (PNLD). O PNLD abrange todas as etapas da Educação Básica e, a partir 
dos anos 1990, exerce uma influência considerável na editoração, elevando a qua-
lidade didático-pedagógica desses materiais, que ainda ocupam um lugar central 
nas dinâmicas de ensino e aprendizagem na educação escolar. Os livros aprovados 
no Programa têm forte presença nas salas de aula por serem um instrumento 
privilegiado que referenda  práticas e conhecimentos visados na escolarização e, 
enquanto objeto complexo, perpassado por disputas conceituais e mercadológi-
cas, conforme pesquisa de Bunzen (2005).

Rojo e Batista (2003) são organizadores da obra Livro didático de língua 
portuguesa, letramento e cultura que tem como foco os livros didáticos dirigidos 
aos anos finais do Ensino Fundamental. Nessa obra, os autores caracterizaram 
esse objeto da seguinte maneira: há uma coletânea de textos selecionados de di-
versos gêneros e com qualidade; há o predomínio da variedade padrão da norma 
culta utilizada no centro-sul do Brasil; o ensino gramatical é predominante na 
maioria das atividades; as atividades de leitura tendem a explorar os elementos 
composicionais; os conteúdos-temáticos, os conhecimentos prévios e as diferen-
tes situações de leitura, os recursos coesivos e as variedades linguísticas são menos 
explorados; não há muita reflexão sobre os diversos gêneros e a produção textual; 
e não há ênfase na oralidade, com poucos gêneros orais privilegiados. Os autores 
ressaltam que, a produção editorial didática apresenta algumas das inovações pre-
sentes no discurso acadêmico, possibilitando a abordagem de novas metodologias 
e conteúdos. Por fim, indicam o privilégio da norma padrão nos materiais didáti-
cos de ensino de língua portuguesa. 

Os estudos acerca do livro didático, durante a primeira década do século 
XXI, continuaram apontando para as mudanças desse “objeto complexo” (BUN-
ZEN, 2005). Batista (2011), ao voltar seu olhar para os livros didáticos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental percebe uma tendência de mudança, também 
demonstrada por Rojo (2010), quanto à variedade dos gêneros do discurso, com 
a inclusão significativa de gêneros das esferas jornalísticas e de divulgação cien-
tífica, e, consequentemente, a perda da hegemonia do texto literário. Pode-se 
entrever, segundo Rojo (2010), devido à relevância do LD perante as práticas 
de ensino brasileiras, as práticas de letramento privilegiadas para a formação do 
leitor mediante a sua análise.
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A partir das considerações sobre o LD, tem-se que a análise desses mate-
riais é, como bem aponta Dionísio (2000, p. 15), um “meio para construir a teoria 
da leitura operacionalizada numa determinada comunidade, num determinado 
momento histórico”. Diante dessa eleição, assume-se, inspirado em Bunzen (2005, 
p. 14), que “os manuais escolares de língua materna desempenham um papel de di-
vulgação, de legitimação ou de refutação de saberes produzidos em esferas diversas 
sobre o que e como ensinar língua materna”, inclusive os que são destinados aos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. Desse modo, parece adequado supor que, 
se se quer apreender como se constituem objetos de ensino e os letramentos que 
têm lugar na sala de aula, a análise desse material constitui-se em caminho pro-
fícuo, ainda que não permita captar o que resulta da (inter)ação entre professores 
e alunos. Além do mais, esses estudos analisam coleções produzidas na primeira 
década do século XXI e nosso interesse dirige-se a uma coleção cuja produção é 
mais recente: as coleções atuais teriam sofrido modificações? Quais seriam?

Para lidar com essas questões, recorreu-se a dois movimentos de análise: a 
quantificação e a categorização de exemplares de gêneros do discurso presentes 
nos três volumes, com especial atenção aos gêneros literários. Assim como Rojo 
(2010), ao analisar as coletâneas dos livros didáticos aprovados em dois editais 
do PNLD da década de 2000, pretendemos entrever quais as esferas, gêneros e 
práticas de letramento são privilegiadas no material didático. Para tal fim, os tex-
tos foram catalogados conforme o Quadro 1, com base na proposição da autora.
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Quadro 1: Âmbitos de letramento, esferas e gêneros dos textos das coletâneas

Âmbitos

Esferas de
circulação/

produção dos
textos

Gêneros

das Artes

Artes da imagem Cena de filme, de desenho animado, storyboard, fotogra-
fia, fotolegenda...

Artes gráficas Ilustração, reprodução de xilo ou litogravura...

Artes plásticas Reprodução de pinturas, esculturas, grafites...

Artes musicais Letra de canção, de samba-enredo, Rap, reprodução de 
partituras e cifras...

Literária Autobiografia, conto, crônica, poemas, novelas, peças 
teatrais, limeriques...

Literatura infantojuvenil Conto de fadas, populares, fábulas, narrativas de aventura, 
de enigma, de ficção científica...

Tradição oral Adivinha, cordel, lenda, letra de cantiga, parlenda, piada, 
trava-língua...

da Divulgação Científica

Divulgação Científica Artigo, verbete, citação, curiosidades, bula, biografia, 
infográfico, mapa, tabela, relato histórico...

Escolar Descrição, diálogo, enunciado de problema, instrução, 
lembrete, lista, narrativa, opinião, redação, resumo...

da Cidadania

Cotidiana Agenda, bilhete, aviso, calendário, cardápio, carta, conver-
sa, convite, diário íntimo, receita, telegrama...

Burocrática Carteira de identidade, certidão de nascimento, formulá-
rio, logotipo...

Digital Chat, email, homepage, spot...

Entretenimento Caça-palavra, desafio, palavra cruzada, HQ, tirinha, 
cartum...

Jornalística 1ª página, artigo, artigo de opinião, charge, entrevista, 
notícia, reportagem...

da Cidadania

Jurídica Artigo de lei

Negócios Carta comercial, cheque, nota fiscal...

Política Declaração, hino, manifesto...

Publicitária Anúncio, classificado, campanha, folder, logomarca, 
rótulo...

Religiosa Prece, profecia...

Fonte: ROJO, 2010, p. 445-446.
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Para melhor se adequar à pesquisa, adaptamos a esfera “Artes da imagem” 
para englobar as esferas das artes plásticas e artes gráficas sob a simples denomi-
nação de “Artes”, de maneira a evidenciar os textos presentes no corpus de pes-
quisa, bem como facilitar a visualização nos gráficos propostos. Por concebermos 
a Literatura a partir de Candido (2011)97, os textos classificados como literatura 
infanto-juvenil foram englobados como pertencentes à esfera literária. Além dis-
so, preferimos separar a esfera da “Tradição oral” da esfera literária, de maneira 
a evidenciar esses textos, já presentes na fase da alfabetização, mostrando a sua 
permanência ou ausência nos livros do terceiro ao quinto ano.

Rojo constatou em seu estudo a predominância de textos pertencentes ao 
âmbito das Artes, em que se destacam os gêneros produzidos pela esfera literá-
ria: “em especial, os textos literários e da literatura infantojuvenil, que perfazem 
35% dos textos no PNLD/2004 e 28% no PNLD/2007” (ROJO, 2010, p. 456). 
Também é notável o crescimento da quantidade de textos presentes nas esferas da 
cidadania, em que há destaque para os gêneros produzidos na esfera jornalística 
e na esfera da divulgação científica. Assevera a autora sobre a alegada variedade 
de gêneros do discurso

[...] constatada pelos avaliadores do PNLD é bastante relativa, 
pois há alta concentração em dois ou três gêneros de cada esfera, 
e a percepção de “diversidade” parece ser induzida pela presença 
de alguns poucos exemplares de textos em uma multiplicidade 
de gêneros, ao longo das quatro séries do Ensino Fundamental. 
A esfera literária e da literatura infantojuvenil parece ser a 
mais conservadora a esse respeito, mantendo sua fixação já 
tradicional em poemas, contos e narrativas de aventura (ROJO, 
2010, p. 457).

Dentre os gêneros mais recorrentes tem-se aqueles oriundos da esfera do 
entretenimento98, os poemas e os anúncios publicitários, esses textos “são muitas 
vezes tomados no livro didático de português como textos de leitura, mas como 
pretexto para ensino ou análise gramatical” (ROJO, 2010, p. 457-458). Estes se-
riam aqueles considerados mais adequados ao ensino da metalinguagem grama-
tical, do que aqueles voltados à formação do leitor.

Tal jardim de gêneros do discurso no plantel dos livros didáticos subme-
tidos ao PNLD de 2004 e 2008 poderia conduzir à suposição de que o LD se 

97 A nossa concepção de literatura se baseia em Cândido: “Chamarei de literatura, da maneira mais 
ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, chiste, até as formas 
mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações” (2011, p. 176).

98 Para este trabalho, preferimos manter a classificação de Rojo (2010), na qual a esfera do entreteni-
mento tem os gêneros tira, cartum, entre outros; em oposição ao proposto na Base Nacional Comum 
Curricular (BRASIL, 2017c), em que estes gêneros foram inseridos no campo artístico-literário.
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constitui num mero suporte de gêneros do discurso. No entanto, ele não é um 
mero arranjo, mas, como afirma Bunzen (2005), um gênero discursivo secundário. 
É um enunciado que se baseia em outros enunciados e deve ser produzido con-
forme o edital determinado pelo Ministério da Educação, bem como atender às 
demandas de aprovação da equipe de técnicos do Ministério. Portanto, pode-se 
entender o LD também como um gênero influenciado pelas esferas educacionais, 
legislativas e mercadológicas.

Outro ponto da questão diz respeito à função social que o livro didático 
exerce e às concepções e recortes que ele realiza:

[...] o manual escolar detém uma função social única: a de repre-
sentar, para cada geração, uma versão oficialmente sancionada e 
autorizada do conhecimento e da cultura.

Pelos pressupostos, os princípios subjacentes, as práticas sociais, 
as posições epistemológicas e as competências linguísticas que 
seleciona para objeto de treino, a análise dos manuais focalizada 
quer no seu estatuto, estilo, estrutura e conteúdo dos textos, quer 
no modo como foram produzidos, por quem, e de acordo com 
que concepções de ensino, aprendizagem, falante competente 
etc., é uma forma de compreender e fazer generalizações sobre 
autores e utentes, sobre concepções de ensino e aprendizagem 
(DIONÍSIO, 2000, p. 14-15).

Além de sancionar o conhecimento e a cultura que se deseja a todos e 
as abordagens de ensino de Língua Portuguesa, em determinado espaço-tempo 
social, o livro didático evidencia “os sentidos e os procedimentos sociais e indivi-
duais legítimos” (DIONÍSIO, 2000, p. 15), uma forma de legitimar um saber, um 
modo de leitura em detrimento de outros modos (DIONÍSIO, 2000, p. 41-42).

A morada das Górgonas: caracterização do corpus

A coleção de livros Buriti Mais de Língua Portuguesa possui cinco volu-
mes, sendo cada volume correspondente a um dos anos iniciais do Ensino Fun-
damental. Para esta pesquisa, utilizamos o “Manual do professor”, que contém o 
livro do aluno acrescido de respostas e orientações para o docente, abarcando as 
concepções teórico-metodológicas da obra.

O livro se adequa aos parâmetros publicados no Edital do Programa Na-
cional do Livro Didático 2019 (BRASIL, 2017a). Esse edital, além dos critérios 
estabelecidos para os conteúdos, coletâneas, aprendizagens e progressão, tomou 
a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017b), que 
contemplava a Educação Literária como um eixo de conteúdo para o compo-
nente curricular de Língua Portuguesa, com estatuto diferenciado das prescrições 
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em torno dos objetos de ensino e habilidades previstas na versão final da BNCC 
(BRASIL, 2017c).

O processo de construção das unidades dos volumes ficou nas mãos de 
uma equipe de autores da editora Moderna, contando com diversos profissionais, 
a maioria com formação nas áreas educacionais ou em cursos de Letras, e Marisa 
Sanchez foi a editora chefe deste projeto. Com “o objetivo de desenvolver no 
aluno a competência comunicativa oral e escrita nas diversas situações sociais e, 
principalmente, despertar seu interesse” (SANCHEZ, 2017c, p. xiv), os autores 
afirmam promover na coleção a diversidade de gêneros do discurso. Tais textos 
prestam-se, nas orientações didáticas e propostas, a três propósitos: ler por prazer, 
ler para se informar e ler para aprender. A leitura por prazer está ligada à fruição 
estética, privilegiando textos literários ou oriundos da esfera do entretenimento. 
A leitura para se informar visa a busca pela informação e, com isso, privilegia as 
esferas do cotidiano e a jornalística. Já a leitura para aprendizagem baseia-se na 
esfera da divulgação científica, com textos mais complexos, com procedimentos 
que visem o estudo do texto. Além dessas propostas, os textos da coletânea pres-
tam-se ainda ao ensino de tópicos gramaticais, de ortografia e de convenções de 
escrita e ao estudo e análise de aspectos da estrutura textual e recursos linguísticos.

Na resenha produzida para o guia PNLD 2019: Língua Portuguesa (BRA-
SIL, 2018), o livro didático é descrito positivamente, ressaltando a variedade e a 
diversidade dos textos. Contudo, há uma crítica quanto à ausência de atividades 
visando a fruição estética, bem como a reconstrução das condições de produção 
dos textos da esfera literária, explorada em poucos momentos da coleção. 

Para uma melhor visualização da materialidade da coleção e do corpus de 
análise, sintetizamos informações quanto aos aspectos materiais dos livros do ter-
ceiro ao quinto ano, no Quadro 2.

Quadro 2: Aspectos materiais dos livros didáticos de 3º, 4º e 5º anos, coleção Buriti 
Mais (SANCHEZ, 2017a, 2017b e 2017c)

Ano do 
EF

Ano da 
publicação Volume Nº. de 

páginas Formato Capa Unidades Seções Subseções

3º 2017
Aluno 216 29 cm x 23 cm Sim 8 3 8

Professor 296 29 cm x 23 cm Sim 16 + 8 3 8

4º 2017
Aluno 208 29 cm x 23 cm Sim 8 3 8

Professor 296 29 cm x 23 cm Sim 16 + 8 3 8

5º 2017
Aluno 200 29 cm x 23 cm Sim 8 3 8

Professor 288 29 cm x 23 cm Sim 16 + 8 3 8

Fonte: MACHADO, 2021, p. 91.
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Devido ao Edital do PNLD 2019, o “Manual do professor” passou por 
algumas mudanças, especialmente quanto à configuração das páginas da segunda 
parte, onde se encontram a reprodução das páginas do livro do aluno.  A primeira 
parte do volume contém as concepções teóricas e didáticas da coleção, as com-
petências e habilidades da 3ª versão da BNCC e as informações bibliográficas. 
Já a segunda parte reproduz as propostas contidas no livro do aluno, emoldurado 
por uma margem em formato de “U” na qual há informações complementares, 
explicações acerca das atividades e outras orientações, bem como as respostas das 
atividades.

Cada volume do aluno conta com oito unidades temáticas variadas e con-
temporâneas. Cada unidade, por sua vez, é dividida em algumas seções: abertura 
da unidade, “leitura” – textos 1 e 2, “para falar e escrever melhor”, “memória visual” 
e “comunicação oral” ou “comunicação escrita”. Dentro dessas seções, encontram-
se os textos catalogados.

As dimensões do jardim da medusa: a frequência e distribuição dos 
textos ao longo do corpus

A catalogação dos textos constantes nos volumes do terceiro, quarto e 
quinto anos da coleção seguiu as seguintes categorias: ano/série (para qual o texto 
foi destinado), unidade (unidade temática em que o texto está inserido), esfera de 
circulação e produção (a qual esfera social o texto foi produzido/circula), gênero 
discursivo (a qual gênero do discurso corresponde o texto), seção (em qual seção 
do livro didático o texto está inserido) e referência (o autor do texto).

Os 243 textos identificados nos três volumes distribuem-se da seguinte 
forma pelos três anos do Ensino Fundamental:

Gráfico 1: Distribuição de textos por volume da coleção (n)
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Fonte: MACHADO, 2021, p. 112.

Observa-se a tendência ascendente quanto ao número de textos em cada 
volume, conforme a gradação dos anos letivos destinados. Contudo, considerando 
a média de 81 textos por volume, não há discrepâncias na distribuição de textos: 
os volumes destinados ao terceiro e quarto ano estão um pouco abaixo da média 
(dois e um textos, respectivamente), enquanto o volume do quinto ano está acima 
da média (três textos somente). 

Ao focalizarmos a distribuição dos textos por volume, levando em conta a 
unidade temática nas quais estão presentes, percebe-se que a tendência ao equilí-
brio se mantém, conforme é apresentado no Gráfico 2:

Gráfico 2: Distribuição de textos por unidade temática em cada volume (n)

Fonte: MACHADO, 2021, p. 112.

Considerando a leve variação apresentada no gráfico, é perceptível um 
cuidado dos autores para que não houvesse grandes discrepâncias entre as 
unidades, fazendo conjuntos de textos que não tivessem mais que 12 e menos de 
7 exemplares. As poucas unidades dos três volumes que apontaram uma maior 
ou menor profusão de textos podem estar relacionadas “aos limites relativos 
ao número de páginas, ao tratamento de conteúdos em cada ano, ao tema da 
unidade,  ao número de obras que editores definiram para o projeto pedagógico da 
coleção, ao atendimento de critérios do edital do PNLD, entre vários elementos” 
(MACHADO, 2021, p. 113).
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Contudo, de maneira a qualificar e entrever quais as esferas e gêneros dis-
cursivos estão privilegiados nesta coleção didática, apresentamos no Gráfico 3 a 
distribuição de textos por esferas. 

Gráfico 3: Distribuição de textos por esfera (n)

Fonte: o próprio autor, 2022.

Nos três volumes, é digno de nota o privilégio dado à esfera literária, to-
talizando 76 textos, o que corresponde a 31% total; e ao acrescermos a esfera da 
tradição oral, que conta com 15 textos (6% dos textos), temos o total de 37%, 
mais de um terço dos textos. Outras esferas privilegiadas são a jornalística, com 
37 exemplares, correspondendo a 15% do total, a do entretenimento, com 34 
exemplares, correspondendo a 14% dos textos, e a da divulgação científica, com 
24 textos, perfazendo 10%. Cabe ressaltar a tendência ascendente das esferas da 
divulgação científica, do entretenimento, da escolar e da jornalística, com uma re-
presentação maior à medida que se avança na escolarização. Também é notório o 
decréscimo nas esferas literárias, da tradição oral e cotidiana, nos livros do quarto 
e quinto anos. Podemos inferir que os exemplares de gêneros que decrescem em 
número são os empregados na consolidação da alfabetização, que abrangem as-
pectos como a ludicidade. Estes cedem espaço para gêneros discursivos de esferas 
consideradas mais complexas e afeitas às habilidades previstas para o final dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental.

Tal retrato assemelha-se com o vislumbrado por Rojo (2010), no qual pre-
dominam as esferas aqui elencadas, com a primazia da esfera literária e, em menor 
proporção, as esferas jornalística, do entretenimento e da divulgação científica.

No estudo de Rojo (2010), a esfera publicitária apresentava uma tendência 
de crescimento, diferentemente da coleção Buriti Mais, em que há a presença 
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marginal desse elemento, perfazendo apenas 3% dos textos do corpus, com apenas 
sete textos. Quanto à esfera digital, constatamos a mesma tendência observada 
por Rojo (2010), havendo somente dois textos, correspondendo a 1% do total. 
Numa sociedade em que as tecnologias digitais da informação e da comunicação 
ocupam a paisagem e fazem parte do cotidiano de muitos brasileiros, surpreende 
que gêneros discursivos relativos à esta esfera não estejam contemplados, deno-
tando que práticas de letramento digital e reflexões acerca de seus usos não estão 
contempladas no LD analisado. 

O gráfico 4 apresenta a distribuição dos gêneros no corpus, possibilitando-
nos a visualização daqueles que são privilegiados e daqueles que são marginali-
zados no recorte escolhido da coleção Buriti Mais. Nota-se que dois dos gêneros 
mais frequentes são da esfera literária: o conto, com 22 exemplares, e o poema, 
com 31 exemplares. No entanto, o segundo gênero mais recorrente é da esfera do 
entretenimento: a tirinha, com 28 exemplares.
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Gráfico 4: Distribuição dos gêneros do discurso em função do corpus (n)

Fonte: o próprio autor, 2022.
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Constata-se a pouca renovação da coleção quando comparamos nossos 
dados com os resultados obtidos por Rojo (2010), em que predominaram o po-
ema e os contos. Na coleção Buriti Mais o poema e o conto são mais privilegia-
dos, enquanto as crônicas e as fábulas estão marginalizadas. Constata-se ainda o 
privilégio ao texto dramático, com cinco exemplares ao longo dos três volumes 
analisados. Essa ocorrência observada em nossa análise pode ser justificada pe-
los critérios estabelecidos no PNLD 2019 e orientações da 3ª versão da BNCC 
(BRASIL, 2017b), nos quais figurava o gênero da dramaturgia.

A predominância dos gêneros literários pode ser observada ainda em ou-
tro plano, a partir da análise de cada exemplar de texto. Dos 76 textos literários, 
somente 33 são apresentados de modo integral, enquanto os 45 restantes são 
fragmentos de texto. Sobre estes fragmentos, grande parte deles é empregada na 
coleção em atividades que visam ao ensino de tópicos de gramática e das con-
venções de escrita, o que remete à avaliação de Rojo (2010) que denuncia que os 
fragmentos das coleções que estudou serviam de “pretexto para o ensino ou análi-
se gramatical” (ROJO, 2010, p. 248). Essa tendência e o modo como esses textos 
são mobilizados parece desvelar a intenção de, por meio da Literatura, prescrever 
modelos para o “bem-escrever”, ligados ao ensino de tópicos de gramática e das 
convenções de escrita. Da mesma forma, o gênero tirinha presta-se ao ensino de 
tópicos gramaticais, sendo sua ocorrência frequente na seção do LD destinada a 
este fim.

Ainda sobre a predominância do poema em relação aos outros gêneros, a 
maioria deles está alocado numa subseção chamada “Esquina da poesia”, dentro 
da seção “Para falar e escrever melhor”. É notável que sua diagramação seja no 
canto inferior direito, de maneira marginalizada, e não há nenhuma ligação com 
o que está na mesma página, sem nenhuma contextualização para o aluno (e, na 
maioria das vezes, para o professor). Quando há alguma ligação, isso é indicado 
no manual do professor e refere-se a algum tópico gramatical. Assim, percebe-se 
que o uso dos poemas está ligado à questão da fruição, do “ler por ler”, sem ne-
nhum aprofundamento do texto selecionado. Em alguns momentos, como ocor-
reu no volume destinado ao quinto ano, há até uma confusão de gêneros, quando 
é usado o termo “cantigas de roda” para textos advindos da esfera da tradição oral 
como poema.

Os letramentos críticos que Rojo (2010) atribui à presença de exemplares 
de gêneros da esfera jornalística, tais como a resenha crítica e o artigo de opinião, 
não são os predominantes na coleção Buriti Mais. Predomina a notícia, com 35% 
dos textos. Os letramentos voltados ao estudo e ao aprender que a autora atribui à 
presença dos gêneros da esfera da divulgação científica representam 42%, seguido 
pelos textos informativos com 17%. Na esfera escolar, é notável a predominância 
do gênero verbete, com 92% das ocorrências.
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Diferentemente de Rojo (2010), que constatou o incremento ao longo dos 
anos de gêneros da esfera publicitária, exemplares desse gênero ocupam uma po-
sição marginal nos volumes analisados, perfazendo apenas 3% do corpus, com 
apenas sete textos. Gêneros da esfera digital correspondem somente a 1% dos 
textos (como dito) e, do mesmo modo que Rojo (2010), percebemos um certo 
descompasso entre a presença no cotidiano de estudantes desse gênero e sua falta 
na escola. Numa sociedade imersa nos meios digitais, surpreende que tais textos 
e letramentos correspondentes permaneçam quase apagados, sem propiciar refle-
xões acerca de tal objeto.

Ainda, o Gráfico 4 corrobora com a avaliação da coleção constante no guia 
do PNLD 2019 (BRASIL, 2018), no qual se destaca como positivo a grande 
variedade de gêneros da coleção. Contudo, essa variedade, também constatada no 
estudo de Rojo (2010), pode denotar certa distorção, pois a mera presença de va-
riados gêneros, muitas vezes contando com somente um exemplar de texto, mas-
cara a predominância dos gêneros já consolidados nos LD, por exemplo, o poema.

Outra visada a ser lançada sobre as coletâneas dos LD diz respeito aos 
autores que predominam, especificamente nos gêneros literários, o que pode de-
notar visões sobre a formação do leitor e do ensino de Língua Portuguesa. O 
Quadro 3 sintetiza essa informação. 

Quadro 3: Quantidade de textos por autor

Autor
Quantidade de textos por volume

Total
3º 4º 5º

Adriano Bitarães Neto 0 0 1 1
A. J. Cardiais 1 0 0 1
Ana Maria Machado 0 0 1 1
Carlos Drummond de Andrade 0 0 1 1
César Obeid 1 0 0 1
Christiane Gribel 0 1 0 1
Cristina Porto 1 0 0 1
Daniel Munduruku 1 0 0 1
Dilea Frate 1 0 0 1
Doreen Cronin 1 0 0 1
Eduardo Cândido 0 0 1 1
Elias José 1 2 1 4
Elizabeth Hazin 0 0 1 1
Elza Beatriz 0 0 1 1
Eva Furnari 2 0 0 2
Fabio Sexugi 0 0 1 1
Ferreira Gullar 1 0 0 1
Flávia Lins e Silva 1 0 0 1
Flavio de Souza 0 0 1 1
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Autor
Quantidade de textos por volume

Total
3º 4º 5º

Gonçalves Dias 0 0 1 1
Henriqueta Lisboa 0 1 0 1
Janaína Russef e alunos do 4º ano 1 0 0 1
João Köpke 1 0 0 1
José de Nicola 1 1 0 2
José Paulo Paes 1 0 0 1
José Roberto Torero 2 0 0 2
Júlio Emílio Braz 0 1 0 1
Kátia Canton 0 1 0 1
Klévisson Viana 0 1 0 1
Lalau e Laurabeatriz 2 0 0 2
Leo Cunha 0 1 0 1
Marcelo R. L. de Oliveira 2 0 0 2
Marcos Rey 0 0 1 1
Maria Mañeru 0 1 0 1
Mario Prata 0 0 1 1
Mario Quintana 1 1 0 2
Miguel de Cervantes 0 0 1 1
Milu Leite 0 1 0 1
Moacyr Scliar 0 1 0 1
Neil Gaiman 0 0 1 1
Nilson José Machado 0 1 0 1
Olavo Bilac 1 0 0 1
Pedro Antônio de Oliveira 0 1 0 1
Pedro Bandeira 1 2 0 2
Peter Holeinone 1 0 0 1
Ricardo Karman 0 2 0 2
Ricardo Silvestrin 0 1 0 1
Ronald Azeredo 0 0 1 1
Rosane Pamplona 0 2 0 2
Roseana Murray 0 1 0 1
Ruth Rocha 1 0 0 1
Sean Taylor 0 0 2 2
Sérgio Caparelli 0 0 1 1
Silvana Tavano 1 0 0 1
Stella Carr 1 0 0 1
Sylvia Orthof 2 0 0 2
Thalita Rebouças 0 1 0 1
Ulisses Tavares 0 1 0 1
Walcyr Carrasco 0 0 1 1

Fonte: MACHADO, 2021, p. 123.

No corpus, foram encontrados 60 autores diferentes de textos literários, 
com predominância para os autores brasileiros e infantojuvenis. Há alguns au-
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tores estrangeiros, ou mesmo, autores canônicos, como Gonçalves Dias, Olavo 
Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar, Cervantes, entre outros. 
Com exceção de José Elias, do qual há   quatro textos, há 11 autores dos quais 
são utilizados dois textos de cada e os demais com apenas uma ocorrência. Essa 
diversidade pode representar uma maneira de o estudante ampliar seu repertório 
mediante a pluralidade de autores e perspectivas. Essa grande profusão de autores 
pode indicar ainda que a editora possui um catálogo extenso de autores, possibili-
tando uma maior diversidade no momento da criação do livro didático. 

O confronto entre a medusa e o herói: entre avanços e retrocessos

Num traçado comparativo entre o estudo de três volumes da coleção Buriti 
Mais e as constatações de Rojo (2010) acerca dos LD de Língua Portuguesa sub-
metidos ao PNLD 2004 e 2007, há algumas considerações por fazer. Trata-se de 
um confronto de forças: de um lado  estão aquelas que representam a renovação, 
contida no Edital do PNLD 2019 (BRASIL, 2017a) e nas prescrições da terceira 
versão da BNCC (BRASIL, 2017b); de outro lado, aquelas de permanência, que 
perpetuam coletâneas e práticas de décadas anteriores, muitas vezes petrificadas 
pelo olhar que a Medusa lança aos que habitam em seu jardim.

As principais forças de permanência apresentadas nos três volumes anali-
sados residem nas esferas e gêneros privilegiados em suas coletâneas. A esfera com 
maior privilégio dentro do PNLD 2004 e PNLD 2007, segundo Rojo (2010), é a 
esfera literária, e a mesma tendência é observada em nosso corpus. Ao apresentar a 
frequência de gêneros literários, Rojo (2010) indica que os dois mais privilegiados 
são o poema e o conto, assim como percebemos no corpus selecionado.

Ao analisar a esfera jornalística, a autora apresenta a reportagem e a 
notícia como os gêneros mais privilegiados, o que também verificamos com 
destaque no corpus. Na esfera da divulgação científica, os gêneros com maior 
incidência são o texto expositivo e o artigo de divulgação científica; e na esfera 
escolar, o verbete. O mesmo ocorre em nossa análise. A ausência de textos ligados 
aos meios digitais, que figuram como uma crítica em Rojo (2010), também foi 
percebida em nosso estudo.

As forças indutoras de renovação, por sua vez, mostram mudanças tímidas, 
como a presença do texto dramático. Há pouca renovação nas esferas e gêneros 
privilegiados no LD, no final dos anos 2010. Outra pequena diferença dá-se 
pela marginalização dos gêneros crônica e fábula no corpus, que cedem espaço 
ao texto dramático e ao poema visual. Em outras esferas, como na jornalística, a 
partir do volume do quarto ano, começam a figurar textos como a resenha crítica 
e o artigo de opinião, o que pode favorecer as práticas de letramentos críticos. 
Também há uma diversidade de autores dos textos utilizados, promovendo o 
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contato com uma diversidade de pontos de vista sobre o mundo e as relações 
humanas, entre outros.

Contudo, há certa gradação na distribuição dos textos, com gêneros mais 
ligados ao ciclo de alfabetização, como exemplares de gêneros da tradição oral, 
além dos contos e poemas, que decrescem conforme se avança na seriação. Ainda, 
percebe-se o uso dos poemas como enfeites de canto de páginas, nesses casos eles 
são postos na subseção “Esquina da poesia”, em que não há nenhuma ligação di-
reta com o restante da página, e com isso, demonstrando uma tendência de pouca 
valorização do letramento literário. Nota-se ainda o incremento de gêneros que 
demandam capacidades mais complexas de compreensão, que se consolidam de-
pois da alfabetização, como os oriundos das esferas científica e jornalística.

Ainda é necessário questionar a diversidade de gêneros apresentados, bem 
como de autores, pois muitas entradas configuram apenas um único exemplar. 
Isso pode mascarar uma falsa diversidade. Chama atenção, por fim, a permanên-
cia do emprego de textos fragmentados, como o poema, a tirinha e os contos que 
se prestam ao ensino de tópicos de gramática e as convenções de escrita, caracte-
rística já denunciada por Rojo (2010).

Mediante a análise e os dados apresentados, pode-se perceber que há no 
corpus mais ocorrências de permanências do que de inovações. Com o privilégio 
da esfera literária, bem como a ausência de renovação nas demais esferas, os gê-
neros se fazem os mesmos, em sua maioria, como os encontrados há uma década 
conforme a pesquisa de Rojo (2010). As poucas inovações apresentadas, como o 
declínio nessa coleção do gênero crônica e fábula, e sua substituição pelo texto 
dramático é só mais uma nova estátua a fazer parte do jardim.

Tem-se, como resultado desta comparação, que no jardim da Medusa, per-
sonificação das forças de permanência e estagnação, há estatuas petrificadas de 
mesmo tipo, sem os possíveis avanços pretendidos pelo herói, conforme as exi-
gências contidas no Edital do PNLD 2019 (BRASIL, 2017a) e as prescrições da 
terceira versão da BNCC (BRASIL, 2017b). 

As coletâneas dos três volumes da coleção Buriti Mais privilegiam as mes-
mas esferas e gêneros de uma década atrás, parados no tempo, como as estátuas 
dos guerreiros petrificados no jardim da Medusa. Mesmo as esferas sociais que 
se fazem presente contemporaneamente, como as que utilizam os meios digitais, 
percebe-se o pouco espaço dado a elas, nos mesmos moldes do início do século 
XXI. Contudo, ainda permanece a dúvida de qual a situação real destas estátuas 
na coleção, se estão ainda íntegras ou se fragmentadas, destroçadas, sem que se 
reconheça o que foram há um tempo atrás, ou mesmo a qual uso estão destinadas, 
uma vez que ainda permanece a utilização de textos como pretexto para o ensino 
de tópicos gramaticais.
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Também resta o questionamento sobre o herói. Haverá no mercado edito-
rial, em sua relação com as políticas educacionais, um Perseu, como na mitologia, 
capaz de quebrar esse encanto que petrifica coletâneas e práticas de letramento 
escolar propostas pelos LD, por meio de forças de permanência e estagnação, tal 
qual a terrível Medusa?
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16. LETRAMENTOS E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 
DE UMA ADOLESCENTE EM UM CONTEXTO DE 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

Maytê Aché Saad

Introdução

No Brasil, estamos longe de um ideal de sociedade com justiça social e 
equidade, fato que se manifesta de modo mais agudo a certos segmentos da popu-
lação, por exemplo, para jovens de nível socioeconômico baixo, negros e que ha-
bitam, nas grandes metrópoles, territórios de média e alta vulnerabilidade. Uma 
das facetas dessa desigualdade mostra-se a partir das oportunidades de acesso 
e difusão de práticas de usos da escrita e de inovações tecnológicas a esses gru-
pos juvenis (BATISTA; VÓVIO; KASMIRSKI, 2015; RIBEIRO; BASTISTA; 
LIMA, 2015). Tais grupos, segundo Ribeiro, Batista e Lima (2015, p. 290), expe-
rimentam “de forma particular o ciclo vicioso da exclusão econômica, educacional 
e cultural”.

Em grande medida, esses adolescentes e jovens metropolitanos chegam 
em desvantagem à escola, onde são submetidos a mecanismos de produção e 
reprodução de desigualdades – que serão aprofundadas durante esse percurso –, o 
que impõe ainda mais obstáculos em suas trajetórias escolares e, posteriormente, 
no mundo do trabalho. A escolarização, nesse sentido, parece pouco eficiente para 
redimir os efeitos dessas desigualdades, produzindo fracassos e afetando, prejudi-
cialmente, aqueles em situação de maior vulnerabilidade social.

Observamos, assim, uma quebra de expectativas frente às promessas da es-
colarização no que diz respeito à distribuição de posições sociais, isto é, como 
potencialmente catalisadora de processos de mudança e mobilidade social. Com-
pondo esse panorama preocupante, pesquisas como a de Alves, Soares e Xavier 
(2016) e Alves e Ferrão (2021), ao investigarem dados da Prova Brasil99, entre 
2005 e 2013 e 2007 e 2017, respectivamente, identificaram, em alunos no 5º e   
9º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas, crescentes desigualdades de 
aprendizado em leitura e matemática entre os grupos sociais, variando de acordo 

99 A Prova Brasil consiste em uma avaliação educacional em larga escala realizada bianualmente pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), composta por testes 
de matemática e língua portuguesa (ênfase em leitura) aplicados aos alunos do 5º e 9º anos do Ensino 
Fundamental das escolas públicas.
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com o nível socioeconômico (NSE), a condição de sexo e a raça/cor. Em 2013, por 
exemplo, no 5º ano, constatou-se que a situação de desvantagem dos estudantes 
com NSE mais baixo em relação aos de NSE mais alto correspondia a mais de dois 
anos de aprendizado; os estudantes negros também apresentavam proficiências 
mais baixas comparadas a dos brancos, e as diferenças eram ainda mais alarmantes 
em grupos definidos por múltiplas variáveis, como cor e posição social. 

Abordar o termo vulnerabilidade implica, necessariamente, considerar 
os contextos e condicionantes socioeconômicos e culturais aos quais os sujeitos  
estão submetidos, o que nos afasta de sua compreensão enquanto um atributo 
imposto automaticamente a determinadas pessoas ( JORGE, 2013). Assim, os 
adolescentes que vivem em regiões periféricas se encontram imersos em vulnera-
bilidades diversas e situações de privação, que cerceiam e criam obstáculos a suas 
possibilidades de escolha e participação social. Suscetibilidades estas que estão 
vinculadas a fatores como os índices altos de violência, a precariedade de ofertas 
educacionais e de saúde, a dificuldade de mobilidade urbana e a fragilidade de 
vínculos familiares. Isso impõe a esses jovens formas singulares de inserção e 
de respostas a essas vulnerabilidades. Além disso, em um país como o Brasil, 
com herança escravocrata e colonial, o debate sobre vulnerabilidade social precisa 
abranger um recorte racial, reconhecendo a raça enquanto um fator estruturante 
da divisão de classes e na determinação de quem tem direitos e quem não tem 
dentro do território (ASSUNÇÃO, 2018).

Considerando a falta de iniciativas de políticas públicas nessa direção e a 
consequente limitação da escola em lidar, sozinha, com essas defasagens, a edu-
cação não formal configura-se como uma alternativa. Ela compreende uma am-
plitude e versatilidade de ações e processos educativos situados fora do sistema de 
ensino regrado formal, buscando facilitar determinadas aprendizagens para diver-
sos grupos sociais, a partir de objetivos explícitos de formação (TRILLA, 2008). 

À tal diversidade, corresponde diferentes ideologias, interesses e valores, 
podendo concretizar-se em projetos sociais dedicados a crianças, adolescentes e 
jovens que vivem em locais perpassados pela pobreza e exclusão social. Muitos 
deles, possuem metodologias mais abertas, flexíveis e participativas e se propõem 
a desenvolver atividades voltadas à promoção de direitos e à complementação e 
à colaboração com a construção de saberes que o sistema formal ou não abrange 
(GOHN, 2010) ou não vem dando conta. Também aportam aprendizagens e 
conhecimentos vinculados aos usos da escrita e tecnologias, visando (ou não) 
contribuir em uma perspectiva de superação das condições de desvantagem dos 
sujeitos no jogo social. 

Frente a esse cenário, colocamo-nos algumas questões: que tipos de relações 
os adolescentes que pertencem a territórios marcados por uma maior vulnerabi-
lidade social podem desenvolver com a escrita? Mais precisamente, uma adoles-
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cente, negra100, habitante de uma região periférica? Ela enfrenta mais obstáculos 
para o acesso e usufruto da escrita e das diferentes tecnologias a ela associadas? 
Que meios encontra para lidar com essas suscetibilidades? E qual o papel que a 
participação em uma iniciativa de educação não formal assume nesse processo?

Assim, tendo em vista o desvelamento de possíveis relações entre os le-
tramentos em contextos de educação não-formal, a construção identitária dos 
adolescentes e a participação em uma sociedade marcada por desigualdades, bus-
camos investigar quais os significados atribuídos às práticas socioeducativas, es-
pecialmente às relacionadas aos usos sociais da escrita, a partir da ótica de uma 
participante de uma organização social na periferia de São Paulo. Coloca-se, 
portanto, como objetivo desse capítulo, compreender como essa adolescente, ao 
posicionar-se sobre as práticas de letramento das quais toma parte, constrói-se 
identitariamente em relação aos usos da escrita, prospecta projetos de futuro e 
avalia os efeitos dessas situações em sua vida. 

A partir da introdução, o artigo organiza-se pela apresentação do quadro te-
órico-metodológico, seguida dos procedimentos metodológicos adotados e de uma 
breve descrição do campo, da adolescente participante e do corpus de análise. Na se-
quência, expomos os principais resultados e traçamos algumas considerações finais.

Fundamentação teórica: a concepção social de linguagem

O arcabouço teórico desta pesquisa fundamenta-se em uma concepção so-
cial de linguagem, o que pressupõe compreendê-la como uma capacidade huma-
na que, ao mesmo tempo, constitui e é constituída a partir das relações sociais. Ao 
interagir e elaborar enunciados, os participantes posicionam-se, produzem cul-
tura e suas identidades, construindo significados por meio de estratégias de ne-
gociação, dentro de circunstâncias culturais, históricas e institucionais singulares. 
De acordo com Moita-Lopes (2002), adotar essa perspectiva implica investigar o 
discurso da adolescente em interação, identificando como ela age sobre o mundo 
por meio da linguagem e, desse modo, produz a realidade social e a si mesma. 

Em consonância com essa visão, apoiamo-nos nos Estudos do Letramen-
to, numa perspectiva sócio-histórica e cultural, o qual marca uma mudança nos 
focos das pesquisas sobre a linguagem escrita, ao abranger a interação e a prática 
social, em detrimento do indivíduo e sua mente como centro. Assim, os letramen-
tos, enquanto práticas heterogêneas e situadas, fundamentam-se como caminhos 
culturais gerais de utilização da linguagem escrita pelas pessoas, moldados por 

100 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), as categorias pardo e 
preto são, de forma geral, agrupadas na categoria negro. Desse modo, a adolescente, participante desta 
pesquisa, ao se autodeclarar como parda, se inclui no grupo de negros, o que impacta na forma como é 
vista e como se posiciona sobre si, em uma sociedade estruturalmente racista.
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regras sociais que regulam o uso e a distribuição de textos e que são envoltos em 
relações de poder específicas (STREET, 2014; KLEIMAN, 1995).

Considerando o interesse especial deste estudo de investigar os modos sin-
gulares de inserção no mundo da escrita de grupos que vivem à margem da ordem 
social, essa concepção pode favorecer a identificação de movimentos de subversão 
nas práticas de letramento das quais tomam parte, os quais são menos visíveis e 
valorizados (KLEIMAN, 1995), e que possibilitam a construção de posições de 
resistência em relação a discursos hegemônicos (MOITA LOPES, 2002). O con-
ceito de “letramentos de reexistência”, proposto por Souza (2009), agrega a essa 
perspectiva, ao reconhecer práticas sociais de usos da linguagem multimodais, crí-
ticas e não-lineares, que se caracterizam por questionar, criar e propor alterações 
nos espaços socialmente legitimados de uso da linguagem em sociedade. 

Nessas “práticas reinventadas”, tem-se acesso a rastros de uma história pouco 
contada, em que os jovens assumem novos papéis e têm a possibilidade de redimen-
sionar suas identidades ao ressignificarem lugares sociais a eles atribuídos por uma 
sociedade marcada por desigualdades (SOUZA, 2009). Cabe compreender se e de 
que formas a adolescente participante, ao posicionar-se sobre si e aos letramentos 
de que toma parte, constrói esses movimentos de resistência e reexistência. Abre-se, 
assim, um campo de possibilidades, para o reconhecimento das diversidades, para 
que os indivíduos ocupem novas posições dentro das estruturas e para a criação de 
esquemas para transgredir as fronteiras erguidas por questões de raça, gênero e classe 
social, o que se entende por educação como prática da liberdade (HOOKS, 2017). 

Além disso, para acessar os significados atribuídos aos usos da escrita, tor-
na-se necessário investigar o que essas ações mobilizam nos sujeitos, em termos 
de valores, sentimentos e experiências (STREET, 2008), apreendendo o que a 
adolescente diz sobre elas, seja na interação, seja ao ser interpelada. Nesse sentido, 
a perspectiva enunciativo-discursiva do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, [1979] 
1997; VOLÓCHINOV, [1926] 2019, [1929] 2017) oferece ferramentas que per-
mitem desvelar como as pessoas posicionam-se discursivamente, ao compreender 
a linguagem como uma realidade composta por posicionamentos axiológicos: ao 
falarmos sobre algo, assumimos uma atitude carregada de valoração, que emerge e 
responde a um contexto cultural repleto de significados (FARACO, 2009).

A noção de “dialogismo” é um princípio fundador dessa teoria, na busca de 
compreensão do funcionamento discursivo e das formas de produção de signifi-
cados. Pressupõe-se que, ao construírem e interpretarem textos, cada participante 
da interação projeta sobre o outro uma atitude em relação a sua posição social 
e, a partir de um horizonte ideológico partilhado e de avaliação mútua, elabora 
significados sobre o mundo e sobre si mesmo.

Já a concepção de alteridade fundamenta-se na ideia de que o eu se realiza 
a partir do outro: é a presença desse outro, com o qual estamos engajados no 



282

discurso, que molda o que dizemos e como nos reconhecemos. Para nos posi-
cionarmos axiologicamente frente às experiências e construirmos significados a 
nossas memórias, em diferentes enunciados, no que se inclui as autobiografias, 
nos transformamos em um outro em relação a nós mesmos: há um excedente de 
visão, no tempo e no espaço, que possibilita esse posicionamento.

Assim, compreendemos o discurso como lugar da manifestação ideológica, 
composto por diferentes formas de dizer e significar o mundo, de acordo com 
o contexto em que se estabelece (BAKHTIN, [1979] 1997; VOLÓCHINOV, 
[1926] 2019, [1929] 2017). Nesse sentido, as proposições do Círculo de 
Bakhtin mostram-se potentes, permitindo tomar como foco a linguagem em 
sua totalidade concreta e viva, ou seja, investigar os enunciados elaborados pela 
adolescente, considerando-os como espaços de construção de significados e, 
assim, de identidades.

Procedimentos metodológicos

A metodologia adotada é a qualitativa-interpretativista, de cunho etno-
gráfico, a qual possibilita o desenvolvimento de descrições ricas e detalhadas das 
pessoas em ação, por meio da observação de práticas e eventos reais ou de re-
gistros de relato da realidade (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Ela permite 
identificar e analisar aspectos da vida cotidiana a partir da perspectiva de seus 
participantes e, assim, desvelar elementos mais amplos, como identidades, rela-
ções sociais e de poder e significados de letramentos.

Buscando abranger os modos como a participante deste estudo toma par-
te, compreende e significa as situações mediadas pela escrita em seu percurso 
de vida, selecionamos como instrumentos metodológicos101 a elaboração de uma 
autobiografia oral, a participação em uma roda de conversa junto a três outros 
adolescentes e uma entrevista semiestruturada. Dessa maneira, tomamos como 
corpus de análise os dados orais transcritos dessa adolescente, nos quais aborda sua 
trajetória, as práticas de letramento e discute seus efeitos102.

101 Esta pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de Ética da UNIFESP, parecer de número 
2.581.154.

102 Esse trabalho tem como origem a pesquisa de mestrado realizada pela autora, e finalizada em 2019, 
com orientação da Profa. Dra. Claudia Lemos Vóvio, dentro do Programa de Pós-Graduação em 
Educação e Saúde na Infância e na Adolescência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
contando com o auxílio de bolsa, viabilizada pela CAPES. O estudo partiu da imersão em uma turma 
de 26 adolescentes de 11 a 15 anos, participantes de uma organização social, incluindo como procedi-
mentos metodológicos, além dos descritos, a observação participante e a gravação em vídeo de eventos. 
Porém, aqui, eles só serão abordados de forma pontual, considerando os objetivos desse artigo.



283

A produção de relatos autobiográficos configura-se como um poderoso 
instrumento metodológico que oportuniza identificar as práticas das quais a 
adolescente participou em diferentes esferas sociais e quem são os personagens 
envolvidos em seu percurso de socialização. Isso tem “um caráter revelador a partir 
do microcosmo social de cada sujeito, carregando as marcas culturais que são 
apropriadas e interpretadas por ele” (VÓVIO, 1999, p. 57). Ao textualizar sua vida, 
enquanto um processo de reconstrução produzido pela memória, podemos acessar as 
experiências e os papéis que ela atribui à escrita e aos letramentos de que participou.

Para identificação e análise da estrutura e dos conteúdos da narrativa de 
si elaborados pela adolescente, partimos das três categorias propostas por Bruner 
e Weisser (1995): marcos e acontecimentos, selecionados como representativos 
na caracterização de sua trajetória pessoal; coágulos de significados a partir dos 
quais estruturou conjuntos de experiências, delimitados por períodos de vida ou 
pelas situações vivenciadas; e trechos de caráter avaliativo ou de autoanálise, nos 
quais formulou reflexões acerca de seus comportamentos, valores e atitudes, assim 
como avaliações sobre suas situações de vida.

Como forma de compreender como os diferentes enunciados da 
adolescente são produzidos, circulam e são estabelecidas as relações entre os 
participantes para as construções dos significados, mobilizamos a perspectiva 
enunciativo-discursiva bakhtiniana. Abordamos cada texto selecionado como 
um objeto linguístico-discursivo, social e histórico, formado por múltiplas vozes 
sociais, isto é, muitos outros textos e manifestações discursivas. Vozes estas que 
se entrecruzam, se complementam, respondem umas às outras ou se confrontam, 
sustentando o posicionamento da adolescente, e que podem ser surpreendidas 
tanto na situação concreta de interação entre os interlocutores quanto nas posições 
valorativas assumidas associadas ao conjunto de vozes históricas convocadas 
(VOLÓCHINOV, [1929] 2017).

A partir da ideia de alteridade como ferramenta analítica, consideramos 
que a adolescente, ao falar sobre seus letramentos e sua história, transforma-se em 
outra, recriando suas vivências, construindo significados a suas memórias e cons-
tituindo-se identitariamente. Ao identificarmos as diferentes vozes que ela arti-
cula a partir de um caldo cultural mais amplo, surpreendemos como ela significa 
a si mesma, às suas experiências e aos seus projetos de futuro, aproximando-nos, 
assim, das identidades que ela (re)constrói nesse percurso.

De acordo com Moita-Lopes (2002, p. 30): “é por meio desse processo 
de construção de significado, no qual o interlocutor é crucial, que as pessoas se 
tornam conscientes de quem são, construindo suas identidades sociais ao agir no 
mundo por intermédio da linguagem”. A narrativa, então, apresenta-se como um 
caminho para acessar as produções identitárias, atualizadas por meio do discurso. 
Nessa perspectiva, as histórias narradas pela adolescente acerca da vida social são 
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tomadas como pacotes de conhecimentos sobre como as coisas do mundo são, 
nessas histórias ecoam outros discursos aos quais a adolescente está exposta em 
esferas diversas (como na família, na religião e na escola). Portanto, essas narra-
tivas possibilitam desvelar como ela se posiciona em relação a si, legitimando ou 
questionando determinadas identidades sociais. 

Tainá: uma agente de viragem e de resistência

Como sujeito desta pesquisa, configura-se Tainá103: participante da turma 
de adolescentes da organização, 15 anos, autodeclarada como parda, filha única de 
pais separados e moradora de um bairro próximo ao da Associação. Ela define-se 
como alguém que gosta de sair com os amigos, adora ler e tem acesso a livros 
dentro de casa. É católica e vem de uma família religiosa.  À época desse estudo, 
ela já frequentava a Associação há dois anos, onde ingressou quando estava com 
depressão e a mãe queria que ela fizesse algum curso. Tainá identificava-se, prin-
cipalmente, com as propostas voltadas à área da cultura, como teatro e música.

A organização social de que a adolescente participa – em período de con-
traturno escolar, constituindo-se em um elemento singular e marcante de sua tra-
jetória – localiza-se na zona Sul de São Paulo, no Jardim Ângela, caracterizado 
por índice de vulnerabilidade social entre médio e muito alto104. Trata-se de uma 
entidade filantrópica sem fins lucrativos que surgiu, por meio de lideranças comu-
nitárias, com foco na assistência às famílias do bairro e, no período da pesquisa, 
tinha sua atuação centrada em processos não formais de educação, financiados por 
meio de doações de pessoas físicas e de apoio de empresas e organizações parceiras.

A Associação assumiu como missão institucional o desenvolvimento inte-
gral e a ampliação de perspectivas e espaços na sociedade para crianças e adoles-
centes em condição de desvantagem social. O vínculo da Associação com a Igreja 
Católica é um aspecto marcante, evidenciando-se tanto no nome dado ao espaço 
quanto em muitas das parcerias e atividades socioeducativas realizadas. A turma 
à qual Tainá fazia parte era composta por adolescentes com perfis socioculturais 
variados e diversas necessidades, sendo que muitos deles enfrentavam questões 
socioafetivas relacionadas à família e à realidade socioeconômica local.

103 Os nomes utilizados para identificar a adolescente, o educador e a organização social são fictícios, 
tendo em vista garantir o sigilo das identidades.

104 A maior parte do território do Jardim ngela tinha IPVS 4 a 6, isto é, entre média e muito alta vulnera-
bilidade social, baixo Índice de Desenvolvimento Humano (94º posição, no município), elevadas taxas 
de analfabetismo e inúmeros problemas sociais, afetando as condições para reprodução da vida social 
por seus habitantes (SEADE, 2010).
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Tendo em vista a análise dos discursos produzidos por Tainá, estruturamos 
essa seção a partir de dois blocos, um referente à sua produção autobiográfica e 
outro em que examinamos seus demais enunciados produzidos na roda de con-
versa, junto a três outros adolescentes, na entrevista individual e, pontualmente, 
nos eventos de letramento observados na organização.

Tecendo histórias: Tainá e sua autobiografia

Tainá foi convidada a narrar sua história de vida à pesquisadora, o que fez 
com muita tranquilidade e prontidão. A vivacidade de seus gestos e expressões 
faciais indicava o seu comprometimento com a situação e com a produção de um 
texto crível para o outro. Ela demonstrou diferentes emoções, oscilando entre 
risos e choros ao imergir em suas memórias, e fez uso de operadores conversacio-
nais, como né? e sabe?, comuns em situações informais de conversa, com a função 
de chamar a atenção e buscar a anuência do interlocutor (URBANO, 1999). 

 Ao identificarmos os fatos selecionados como representativos e a forma 
como a adolescente os organizou no texto, constatamos a complexidade de sua 
autobiografia e a densidade dos episódios descritos com riqueza de detalhes. O uso 
de marcadores temporais, informando datas, idades e duração dos acontecimentos 
com precisão, contribuiu para que a interlocutora se localizasse e percebesse a di-
mensão que se queria dar a cada um deles. A narrativa se deu de modo encadeado, 
partindo de um eixo cronológico relativamente linear e do estabelecimento de 
relações causais entre os fatos. Os principais coágulos de significados elaborados, e 
seus respectivos conteúdos, encontram-se sistematizados no quadro a seguir:

Quadro 1: Identificação dos coágulos de significados da autobiografia de Tainá

Coágulos de significados Conteúdos

1. A infância na favela: escola e relações 
familiares

A primeira casa; a limitação de sua liberdade por uma das tias; o aprendizado 
da leitura e da escrita; o bom desempenho na escola; o cuidado por outra tia 
e a relação com os primos; o excesso de trabalho dos pais.

2. O uso de drogas e a prisão do primo 
mais velho

O início do uso de drogas pelo primo; o estudo em um colégio particular no 
bairro atual; o anúncio da prisão do primo por roubo.

3. O período difícil e o urso como porto 
seguro

Os anos de prisão do primo; as doenças da avó; as brigas constantes dos pais; 
as dificuldades financeiras; desejo e presente:  urso como símbolo de sua força.

4. A depressão e o baque pela morte 
da tia

A morte da avó; a descoberta do câncer da tia; cortes no corpo e tentativa de 
suicídio; a reação à morte da tia.

5. A separação dos pais e sua relação 
com eles

O alívio pela separação; sua capacidade de reconhecer as coisas boas; as brinca-
deiras na infância com o pai; o voto de confiança e as exigências escolares da mãe.

6. O seu nascimento: a dádiva
O cisto da mãe e as tentativas de engravidar frustradas; a escrita da carta 
para Santa Maria; a gravidez e o sumiço da carta; o processo de consagração 
à Maria.

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Bruner e Weisser (1995).
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O marco inicial da história de Tainá é o seu nascimento, abordado de for-
ma breve. Ela segue retomando a infância e a adolescência e, ao final, narra sua 
concepção e nascimento, associando-os a uma “dádiva”. Identificamos uma ênfase 
na abordagem das dificuldades enfrentadas em sua trajetória e das formas como 
reagiu a elas: a falta de recursos financeiros, a prisão do primo, as doenças e mortes 
da avó e da tia, as brigas dos pais e a depressão, que a acompanhou dos onze aos 
catorze anos. Os fatos relatados são acompanhados de trechos avaliativos, em que 
a adolescente busca ressaltar a dimensão de suas dores, como vemos a seguir105:

(1) a minha família (.) é um porre ((sorriso no rosto)) (...) e ai, 
tipo, eu vi cenas horríveis, sabe? (.) tanto que eu já me acostu-
mei, mas (.) se tem uma coisa que::: eu acho que eu admi::ro em 
mim, tipo (+++) eu não me admiro em na::da, mas tem uma 
coisa que eu gosto mesmo em mim (.) é que eu sempre vejo 
coisas boas em tu::do, por exemplo, na semana (.) passada, foi 
(.) aconteceu uma coisa horrí::vel e ai tipo:: meu deus do céu, 
mas depois disso, tinha gente que precisa de mim (.) porque não 
era comigo (+++) e ai eu tava lá sorrindo, e eu tava animada, e 
eu tava brincan::do, e no meio de (.) de tanta coisa ruim, sabe? 
(...) e todo mundo sorri, e é isso que (.) que me alegra, é por isso 
que eu tenho (.) motivos pra viver, fazer as pessoas sorrirem, 
fazer as pessoas se sentirem bem ((lágrimas nos olhos)) porque é 
como se eu não me importasse comigo, mas me importar com as 
outras pessoas (+++) e (.) isso é lindo, sabe?  eu preciso ajudar, eu 
tenho isso de querer ajudar em mim (+++) e::: a minha história 
(+++) também (tem) foi muito brincan::do, meu pai (.) nunca 
foi um pai ruim pra mim, ele sempre foi um pai muito bom (.) 
e:: eu pensava, eu sempre fui muito moleque (.) e ai eu pensava, 
caraca, meu pai vai achar que eu sou (.) lésbica ((risos)) porque 
eu sei que ele tem problema com isso, né? é ridí::culo, mas ele 
tem, né? e eu não posso mudar a cabeça dele (+++) por mais que 
eu tente (Excerto da autobiografia oral, Tainá, maio de 2018, 
grifos nossos).

Nesse excerto, evidencia-se que a adolescente não apenas organiza suas 
vivências, mas tece análises sobre elas, atribuindo julgamentos de valor e expres-
sando o que sentiu. São avaliações que envolvem como ela se vê nessas experiên-
cias, analisando suas características e atitudes, e como enxerga o comportamento 
dos outros. Ela transforma-se em outra em relação ao eu da ação (BAKHTIN, 
[1979] 1997; VOLÓCHINOV, [1929] 2017), retomando e reinterpretando suas 
vivências, e posicionando-se sobre si, os outros e as situações que vive. 

105 Utilizamos como normas para as transcrições os parâmetros presentes nas instruções para submissão 
de artigo para o periódico especializado Research on Language and Social Interaction (Lawrence 
Erlbaum) e também em Kleiman (2001), Kleiman e Matencio (2005) e Sito (2010).
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 Aqui, revela-se um aspecto central na forma como Tainá estrutura sua 
narrativa e posiciona-se sobre si: há um jogo de oposições entre restrições e so-
frimentos versus superações. Ao abordar as experiências difíceis associadas à se-
paração dos pais, ela reflete sobre o enfrentamento dessas questões e sobre suas 
características pessoais, como conseguir ver o lado bom das coisas e ter motivação 
para ajudar os outros. 

Assim, sua autobiografia é perpassada pela contraposição de qualidades e 
situações, ora tomadas como horríveis, ora tomadas como alegres, acompanhadas 
de sorrisos. Há um contraste entre uma imagem negativa de si e outra positiva, 
criando o seguinte efeito na construção de sua narrativa: o peso das dificuldades 
e suas marcas (reforçado pelo emprego constante de repetições) ajudam na valo-
rização e constituição da protagonista, que ultrapassa obstáculos. 

A adolescente busca evidenciar seu processo de superação pessoal: o en-
frentamento e a resolução das questões foram reconhecidos como méritos dela, 
enquanto os percalços em seu percurso estavam fora, principalmente na esfera 
familiar. Além disso, seu posicionamento contrapõe-se a um discurso tradicional 
sobre família, que a configura como uma rede de apoio mais ampla e significativa, 
em que estão incluídos os pais, as tias, a avó e os primos. 

A experiência escolar aparece posicionada em sua narrativa de forma po-
sitiva, tendo seu significado associado à condição de mobilidade social, como 
vemos nesse excerto: 

(2) eu estudei no (Estado) do Líbano, fo::i acho que uma das 
melhores fases da minha vi::da (+++) e::: me::u (.) era incrível 
aquela escola, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever e::: di/ 
diziam pra mim que eu era uma das melhores alunas, eu ficava 
muito feliz e:: por causa disso eu cantei:: (+++) pro pessoal que 
veio lá do Líbano que:: comanda a escola (+++) eu cantei pra 
eles o hino em libanê::s ((sorriso)) (...) tá, quando eu fi::z no::-
ve anos (.) eu:: (+++) já tava morando aqui no bairro (+++) eu 
estudei em escola particular, porque::: minha mãe queria que 
eu tivesse um ensino bom (.) porque ela fala que quer me dar 
o que:: ela:: não conseguiu ter (.) e era o sonho dela estudar em 
escola particular (+++) e:: mesmo sem ter dinheiro, assim ela:: 
tenta::va   (...) enfim, a minha mãe é:: maravilhosa, tipo (+++) 
ela (.) cuida de mim, ela exige muito da escola e (.) eu sem-
pre concordei isso com ela (.) porque:: meu deus, eu preciso 
de boas notas ((risos)) (.) pra ser alguém, sabe? no futuro, ela 
sempre me ensinou isso (+++) e:: ela (sempre) fala “Tainá, se 
você tiver bem na escola, tá tudo bem (.) de você fazer o que 
você quise:::r, desde que você não faça coisa errada, e eu confio 
em você”. (Excerto da autobiografia oral, Tainá, maio de 2018, 
grifos nossos).
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Tainá refere-se à experiência em sua primeira escola como “uma das 
melhores fases da vida” e reconhece seu bom desempenho, identificando-se como 
uma das “melhores alunas”. Em seguida, recuperando os discursos da mãe, relata o 
esforço que esta fez para que ela estudasse em uma escola privada e, assim, tivesse 
oportunidades que a mãe não teve, e reforça a importância que atribui a um bom 
desempenho escolar pensando em suas perspectivas futuras. A mãe apresenta-se 
como uma personagem de destaque em sua autobiografia, pela forma como a 
adolescente se posiciona em relação a ela e pelos fatos e afetos mobilizados. O 
recurso do discurso reportado foi empregado de modo a integrar à sua construção 
identitária as vozes da mãe (VOLÓCHINOV, [1929] 2017) e a sustentar seu 
posicionamento.

Situações de uso da escrita estiveram presentes por duas vezes durante a 
produção autobiográfica de Tainá. A primeira remete ao âmbito da escolarização, 
vinculada ao aprendizado da leitura e da escrita em uma escola à qual demonstra 
grande afeto, onde cantou também um hino em língua estrangeira (libanês). A 
segunda apresenta-se a seguir: 

(3) eu sou filha única, a minha mãe não podia ter filho (+++) 
e é:: ºeu vou terminar com issoº (.) ela tinha um problema, 
eu tenho esse problema, acho que é cisto (...) (.) e::: os meus 
pais queriam muito um filho, acho que eles ficaram sete 
anos tentando (+++) e eles não podiam (.) e a minha mãe era 
muito religio::sa (+++) ah, era católica, eu sou católica, meu pai 
também e ai:: (.) ela me/ mesmo sabendo que ela não podia 
ter filho, ela não desistiu, sabe? ela falou “eu quero, eu quero, 
eu quero”, minha mãe quando coloca uma coisa na cabeça, 
ela/ é difícil de tirar e ela falou pra mim que ela escreveu uma 
carta pra Maria (.) mãe de Jesus (.) el/ ela nunca me contou 
o que tava escrito na carta de verdade (...) e a:: minha mãe 
escreveu uma carta pra Maria e deixou embaixo dos pés (.) 
da imagem (.) e ai::, quando passou um tempo, a:: minha mãe 
foi:: foi no médico (.) e ele falou que o cisto da minha mãe 
sumiu (.) e a minha mãe tava grávida (+++) e ai quando ela 
chegou em casa e ela foi procurar a carta, a carta tinha sumido, 
tipo simplesmente sumiu (.) então, pra mim foi tipo:: uma das 
melhores dádivas (+++) ai hoje em dia, assim, da religião tem 
(.) a consagração (.) à Maria e (...) eu penso, eu vim dela (+++) 
e eu vou ser dela, pra sempre, enfim, por mais que ninguém, 
às vezes, acredite (.) é isso ((sorriso)) (Excerto da autobiografia 
oral, Tainá, maio de 2018, grifos nossos).

Nesse excerto, observamos o relato de uma experiência religiosa mediada 
pela escrita, indicando a religião como a terceira instituição, junto com família e 
escola, considerada na trajetória da adolescente, marcando a forma como ela se 
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posiciona e se constrói identitariamente. Ela atribui à crença em uma santa como 
determinante na superação das dificuldades, concretizando-se como a “dádiva” de 
seu nascimento. A escrita de um exemplar do gênero carta articula-se à persistên-
cia de sua mãe, constituindo-se no meio pelo qual ela se comunicou com a santa 
e enfrentou os desafios para Tainá vir ao mundo e iniciar sua trajetória em vida. 

Ao mesmo tempo em que produz enunciados mais tradicionais, 
associados a discursos escolares e religiosos, Tainá também imprime uma 
marca de subversão, construindo posições de resistência em relação a discursos 
hegemônicos (MOITA LOPES, 2002). Isto ocorre, por exemplo, quando ela se 
remete a um discurso sobre família não tradicional, mais amplo e inclusivo, que 
perpassa a forma como ela se constrói identitariamente. Além disso, no primeiro 
excerto acima, ao avaliar como “ridículo” o pensamento do pai em relação às 
mulheres lésbicas e ao narrar as tentativas de “mudar a cabeça dele”, Tainá firma 
seu posicionamento contra discriminações a grupos que historicamente não têm 
seus direitos reconhecidos. 

O fato de ela terminar sua autobiografia trazendo a história de sua concep-
ção e nascimento é bastante simbólico. Ela se constrói (BAKHTIN, [1979] 1997; 
VOLÓCHINOV, [1929] 2017) a partir do duplo nascimento e morte (conquis-
tas, superações e positividade versus doenças, restrições e depressão), como agente 
que persiste, enfrenta os obstáculos e se reinventa, olhando as coisas por uma 
lente positiva e lidando com as questões com alegria.

Constatamos, portanto, que a escrita está presente e se constitui como um 
elemento importante nessa narrativa elaborada por Tainá, articulada a experi-
ências carregadas de afeto. Porém, cabe ressaltar que ela não mencionou a or-
ganização social em sua autobiografia, assim como não abordou as práticas de 
letramento que tomava parte.

Posicionando-se sobre seus letramentos na organização

Durante a roda de conversa e a entrevista, Tainá se mostrou conectada, 
proativa e participativa. O humor, as explicações e exemplos foram recursos que 
permearam suas produções discursivas e indicaram uma preocupação de se apro-
ximar de seus interlocutores, da pesquisadora e de seus colegas, e propiciar infor-
mações claras e verídicas. 

Ao ser indagada diretamente sobre a organização social, a adolescente se 
posicionou de modo positivo, deixando entrever a consciência da contribuição 
dessa participação na construção de quem ela é. Identificamos o efeito da inter-
pelação, instaurando um deslocamento para que Tainá abordasse propostas expe-
rimentadas na Associação. O fato de a interlocutora do discurso ser, primordial-
mente, a pesquisadora – que organizou o espaço e o tempo da roda e da entrevista, 
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explicitou seus objetivos e direcionou seu andamento – pode ter interferido nessa 
avaliação positiva, mas outros fatores estão envolvidos nessa valoração.

Grande parte dos letramentos que permearam os posicionamentos da 
adolescente a respeito da organização social, e com os quais ela se identifica de 
maneira especial, diz respeito a situações em que a escrita desempenha um pa-
pel secundário nas interações. São práticas abertas à criação e à discussão, com 
base na cultura oral, na música, na construção de imagens e no uso do espaço e 
do corpo, onde são produzidos textos multimodais (KLEIMAN; SITO, 2016) 
por meio de propostas semanais de rodas, jornalismo, teatro, gestão trabalhista e 
música (termos utilizados na rotina do grupo). Portanto, em muitos enunciados 
produzidos, a relação entre esses eventos e a escrita não é explícita, de modo que, 
mesmo sem reconhecer, Tainá discorre sobre como percebe e significa os letra-
mentos de que toma parte.  

Esses depoimentos também contêm trechos autoanalíticos: ao contar de 
suas experiências socioeducativas, surgiram reflexões e avaliações sobre como ela 
se via nelas e os efeitos que geravam em sua vida. Essa característica evidencia-se 
na narrativa a seguir.

(4) A Santa Luzia me fez mudar demais, demais (...) imagina 
eu, no ano passado (+++) eu sou muito:: eu sou muito difícil 
de explicar as coisas, eu não consigo::o Norberto tenta mudar 
isso ni mim já tem uns três anos (.) ((respira fundo e sorri)) 
e é muito difícil pra mim, eu sempre acabo me embolando (.) 
e ai::no ano passado:: teve um evento em uma organização (.) 
e ai:: tinha que ir lá (+++) precisava de (.) três alunos, eu acho 
(.) ai tipo:: eu não sabia, ai  o Norberto pegou e me escolheu 
(...) ai eu fiquei tipo:: caraca, cara,  que da hora, sabe? ((sorri e 
se mostra emocionada)) porque:: ele me disse que:: eu tinha:: 
aprendido a:: (.) a falar ma::is a:: acho que a sabe::r (.) explicar 
mais, eu não sei (+++) e tipo:: ele falou que eu evolui muito, eu 
também senti isso só que eu não sabia o tanto, sabe? tipo,  tinha 
muito aluno bom aqui.(Excerto da entrevista individual, Tainá, 
junho de 2018, grifos nossos).

Nesse trecho, Tainá narra como se percebe a partir das experiências na 
organização Santa Luzia, permeando vozes sociais consoantes a um enfoque de 
mudança, relacionada a suas capacidades comunicativas, à organização e explica-
ção de suas ideias. Ela enfatiza a surpresa que teve ao ser escolhida para represen-
tar a turma em um evento externo e que foi, a partir daí, que começou a perceber 
sua “evolução”. A emoção que a toma, ao relatar essa situação, indica que os signi-
ficados produzidos nessa interação têm elementos novos a ela, que a surpreendem 
e a fazem refletir, e vão além de uma intenção de agradar ou impressionar sua 
interlocutora.
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Esse enunciado revela a utilização de táticas (CERTEAU, 1994) para sig-
nificar a organização social e suas oportunidades enquanto um marco de viragem. 
O uso de verbos que expressam apreciações subjetivas (“também senti isso só que 
eu não sabia o tanto”) e daqueles que indicam ações desencadeadas por esse marco 
(“o Santa Luzia me fez mudar demais”) instaura, por meio de seu discurso, um 
processo de transformação pessoal, tal qual o verificado na autobiografia. Dessa 
vez, a Associação assume um papel central: de um lugar marcado por restrições e 
desafios, Tainá passa a outro, repleto de novas possibilidades.

A organização é, assim, posicionada como um espaço de descobertas 
de novas capacidades pessoais, de desenvolvimento de habilidades expressivas 
e comunicativas e de “evolução”, com destaque ao papel atribuído ao educador 
Norberto. Tainá reporta-se às vozes deste para sustentar uma posição sobre si, 
significando o educador como um personagem ativo e facilitador nesse processo 
de crescimento pessoal. Cabe destacar, ilustrado pelo forte vínculo criado entre 
Tainá e Norberto, o papel de destaque que o afeto, junto à oralidade e ao corpo, 
assume nessas práticas. Por meio de um fazer fundado no interesse mútuo, na es-
cuta das vozes e no reconhecimento da presença de cada um, abrem-se caminhos 
para que todos se tornem atuantes e que a vontade de vir a ser, de autorrealização, 
seja valorizada (HOOKS, 2017).

A narrativa a seguir, elaborada por Tainá durante a roda de conversa, abor-
dando sua participação em um evento de produção de jornal mural, nos proporciona 
desvelar novos elementos acerca dos significados atribuídos aos seus letramentos.

(5) (...) sempre que a gente faz uma coisa, o Marcelo (.) é:: a 
criatividade (.) total (.) nesse dia, principalmente, o Marcelo 
foi tipo:: “faz isso, faz aquilo, faz aquilo” (.) e eu não consigo 
ter tanta criatividade assim (.) ai eu fico, tipo “Marcelo, o que 
que eu faço, calma, respira, meu deus do céu, não consigo 
fazer tudo de uma vez” (+++) eu, o Norberto elogia muito a 
minha escrita e ele fala que não tem erro de português, então 
eu escrevi, tipo:: (.) quase tudo (...) eu fiz a entrevista com o 
Norberto (...) e a Julia fez:: tipo tudo de enfeite, a:: cartolina, a 
gente, tipo, cada um foi (pondo) sua criatividade, sabe? (.) e:: 
isso que foi muito legal, isso que faz a gente (.) ter mais:: (.) ser 
mais espontâneo e:: parar de ter tanta vergonha ((ela devolve 
a foto à mesa)) (...) acho que é nessas atividades que a gente vê:: 
a nossa capacidade, sabe? (Excerto da roda de conversa, Tainá, 
maio de 2018, grifos nossos).

Apoiada em uma imagem captada em uma fotografia, Tainá reconstrói o 
percurso das atividades, a partir dos papéis desempenhados pelos participantes 
de seu grupo. Atribui, então, significados para o processo vivido, posicionando o 
evento como um espaço de descobertas de potencialidades pessoais, de possibili-
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dade de se expressar de diferentes formas, superando desafios, como a vergonha, e 
de trabalhar no coletivo, em uma dinâmica de troca e colaboração.

Ao abordar suas funções como entrevistadora e redatora, ela situa-se como 
alguém que tem habilidades associadas à escrita e, novamente, mobiliza a voz do 
educador Norberto para sustentar seu posicionamento discursivo, dessa vez, para 
se reconhecer como escritora. Além disso, a constituição dessa identidade aparece 
associada ao domínio adequado de convenções de escrita, possibilitando entrever 
a autenticação de um modelo escolar tradicional, valorizado e disseminado social-
mente (“não tem erro de português”).

A sua identidade enquanto leitora explicita-se no trecho a seguir. Durante 
uma discussão sobre leitura na roda, suscitada por uma sensibilização proposta, 
Tainá se colocou:

(6) É:: (+++) (tudo que) ela falou, que um livro:: (+++) eu acho 
que um livro pode abrir portas, sabe? eu gosto muito de ler, 
eu tenho:: (.) eu tenho:: umas duas prateleiras na minha casa, 
cheias de livros (.) e:: nos momentos, assim, acho que mais (.) 
ten::sos, ou (.) sei lá, a/ a primeira coisa que penso é que vou 
ler um livro, sabe? porque:: você tem mais criatividade, você:: 
se sente mais feliz, assim, independente da história (.) e faz 
você pensar muito na vida, nas coisas e:: (.) em tudo (...) (em 
qualquer) situação difícil se você ler um livro, independente da 
história, pode te ajudar pra caramba (...) acho que o livro faz:: 
você não desistir, sabe? (+++) você pensar (.) nos seus sonhos 
(...) por mais ningué::m, por mais que todo mundo ache que:: 
(+++) não é verdade. (Excerto da roda de conversa, Tainá, maio 
de 2018, grifos nossos).

Nesse enunciado, a adolescente posiciona-se enquanto leitora de livros, 
que tem um acervo em casa e o costume de ler, principalmente nos momentos 
difíceis. A sua relação com a leitura é sustentada pela possibilidade que esta ofe-
rece de enfrentamento da tensão, por meio da alegria, da reflexão sobre si e sobre 
a vida e do estímulo à criatividade. Ler livros, nesse contexto, configura-se como 
uma estratégia para lidar com as dificuldades e com o sofrimento, elementos que 
marcam a forma como ela narra a sua história e constrói sua identidade.

Além disso, Tainá articula a leitura a um movimento de resistência e de 
contribuição para “você não desistir”, remetendo à possibilidade de valorização dos 
sonhos e de crenças, para além da opinião dos outros. Ela reafirma uma valora-
ção positiva do livro, enquanto apoio e força e como elemento que possibilita a 
construção de seus projetos, favorecendo, assim, uma representação de si como 
protagonista em sua trajetória. Essas propriedades identificadas fazem com que 
ela construa para sua interlocutora uma relação muito particular com a leitura, 
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conectada às suas experiências de vida e que ultrapassa uma concepção mera-
mente escolar. 

Quando indagada sobre as práticas de letramento de que participa da or-
ganização e sobre as contribuições da Associação em sua vida, Tainá elaborou os 
seguintes enunciados:

(7) a gente faz:: leitura de um livro até o fim, os grandes e os 
pequeno::s (.) escreve um texto sobre o que leu, por exemplo:: 
com o mesmo título (+++) a gente também escreve uma his-
tória inventada ou que aconteceu com você (...) gosto de par-
ticipar porque:: me sinto bem (.) eu gosto:: de ler, de conhecer 
livros novos (...) acho que:: muita coisa é baseada na leitura, 
então acho que ajuda demais (...) tem uma coisa que aprendi 
aqui foi a ter força de vontade de fazer as minhas coisas, de 
ter responsabilidade também (...) e acreditar mais em mim 
mesma (.) porque eu não acreditava em mim, eu pensava que 
tipo:: “que que eu vou fazer? sou inútil”, sabe? eu pensava 
assim ((sorri)) (.) e o Santa Luzia me fez ver que não, que:: 
eu consigo. (Excerto da entrevista individual, Tainá, junho de 
2018, grifos nossos).

Ao abordar a relevância desses letramentos, Tainá foca nas situações que 
envolvem a leitura, reforçando o seu posicionamento como leitora de livros e o 
bem-estar que essa atividade lhe proporciona. Ela também reconhece a Associa-
ção como um espaço propício à leitura e à exploração de novos livros. Quando 
Tainá, por meio da escrita, recria e posiciona-se em relação a uma história lida, ela 
transforma seu texto em um lugar de criação, que proporciona o alívio de tensões 
e o redimensionamento das possibilidades de ser e estar no mundo.

 Tainá segue agregando novos elementos à construção de seu posiciona-
mento: atribui a sua participação na organização um papel crucial em seu proces-
so de transformação, propiciando a aquisição de capacidades, como a crença em 
si mesma, a responsabilidade e a força de vontade, para que se percebesse como 
agente no mundo. Novamente, identificamos como ela expõe uma imagem ne-
gativa de si, reportando-se a si no passado, para se contrapor e compor como se 
enxerga, hoje: alguém que pode construir projetos e sonhar (“eu consigo”).  

Além disso, verificamos que diversas instituições perpassam os enuncia-
dos elaborados pela adolescente, como a família, a religião, a escola e a própria 
Associação, principalmente, a partir da mobilização de vozes sociais do educador 
(VOLÓCHINOV, [1929] 2017). Assim, sua trajetória de vida vai se construindo 
nessas interrelações, por meio de seu discurso. Porém, ao mesmo tempo em que 
esses elementos apontam para um caráter regulatório, outros permitem entrever 
uma “Tainá combativa”, como revela o trecho a seguir. Trata-se de uma interação 
entre Tainá e o educador, em uma proposta de Gestão Trabalhista, na qual parti-
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ciparam de uma simulação de entrevista para uma vaga de emprego de recreador 
infantil, produzindo textos escritos. Em dado momento, o educador comenta e 
avalia as respostas dadas para uma situação-problema, envolvendo como reagi-
riam se presenciassem o uso da expressão macaco por uma criança para se referir 
à outra, durante a recreação. Tainá intervém:

(8) Educador:   em nenhum momento o texto fala explicita-
mente isso (.) será que a gente foi racista, então:: ((vira as duas 
mãos, deixando as palmas viradas para cima)) pelo jeito ((a tur-
ma dá risada)) vamos ver a situa::ção

Tainá: em defesa::

Educador: ó:: isso é legal:: ela disse, em defesa do meu grupo, 
em defesa de to::dos (.) eu preciso escuta::r, ter uma troca, não 
sou dono da razão, isso é importante 

Tainá: a gente vive em uma sociedade em que qualquer um 
que chama outro de “macaco” é preconceituoso e racista

Educador: é comum né?

Tainá: então::, dentro da nossa cabeça:: macaco quer dizer que 
é negro porque:: é um xingamento comum

Educador: então o que que acontece? O que ela falou não tá 
errado (.) que a gente:: pensa isso porque a sociedade é racista (.) 
ai vem a questão... se algum de vocês não tiver esse pensamento 
racista, quem eu vou contratar? quem teve: ou quem não teve? 
(Excerto da transcrição de um evento gravado, pesquisadora, 
abril de 2018, grifos nossos).

A manifestação discursiva de Tainá se estabelece como forma de 
questionar a avaliação dada pelo educador ao seu grupo, trazendo argumentos 
para justificar o conteúdo que abordaram na questão da entrevista. Frente 
à provocação do educador, problematizando se a turma tinha sido racista, ela 
posiciona-se, refutando a ideia e contextualizando que a associação que fizeram 
entre a expressão macaco e o ser negro reflete uma visão enraizada na sociedade, 
e não condiz com a opinião deles. Assim, apreende-se uma adolescente que se 
impõe, valorando as práticas como espaços de abertura à negociação de opiniões, 
às contraposições e ao debate.

Identificamos que, ao mesmo tempo que toma esse educador como refe-
rência e nutre uma relação de confiança com ele, Tainá busca imprimir sua voz e 
demarcar sua opinião, quando há tentativas de regulá-la em dada posição. Surpre-
endemos, aqui, uma Tainá que se constitui identitariamente por meio desse jogo: 
ora conforma-se aos controles institucionais, e ora escapa, apropriando-se do seu 
dizer e reconhecendo formas mais conectadas a sua trajetória de vida, de ser e de 
se expressar, mediadas pela escrita. Como em sua autobiografia, ela mobiliza po-
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sições de resistência, fazendo uso de movimentos de escape, em relação às forças 
discursivas normativas. Como bem aponta Souza (2009), são essas táticas, per-
passadas por processos de negociação marcados pela tensão entre o estabelecido e 
a recriação, que podem contribuir para redimensionar identidades, desestabilizar 
discursos cristalizados e romper assimetrias. 

Considerações finais

Verificamos, portanto, que a escrita assume um papel importante nas 
narrativas elaboradas por Tainá, vinculada a situações carregadas de afeto. Na 
autobiografia oral, a escrita aparece como um elemento fundamental, que marca 
a forma como ela constrói a experiência do seu nascimento e, assim, do início de 
sua trajetória de vida: foi a carta endereçada à Santa que permitiu essa “dádiva”. 
E ao abordar os letramentos que vivencia na Associação, ela  posiciona-se como 
alguém capaz de desempenhar diferentes papéis relacionados aos usos sociais 
da escrita e de surpreender novos caminhos sobre quem é e o que pode ser, a 
partir da ressignificação de suas possibilidades e dos lugares que geralmente lhe 
são atribuídos.

Em alguns de seus depoimentos, entrevemos uma não valorização de si 
mesma e uma marca da vulnerabilidade que a constitui, ou seja, uma consciência 
da diferença, pelo fato de Tainá pertencer a um grupo social empobrecido. Ao 
mesmo tempo, ela aponta para um processo de resistência às condições adversas, 
indicando a contribuição da Associação nessa atitude e mobilizando estratégias 
para lidar com as incertezas inerentes à juventude periférica. Ao afirmar um de-
sejo de ajudar quem precisa, ela expõe como as marcas de sua trajetória contri-
buíram para a construção de uma identidade cultural, que inclui a solidariedade 
e o olhar ao outro.

Configura-se, portanto, uma narradora mostrada como heroína, no sentido 
de vencedora, que superou uma série de desafios (SIGNORINI, 2006). Tainá 
constitui-se como uma agente de viragem, de mudança, tendo como principais 
armas de enfrentamento a capacidade de ver o lado bom das coisas e a confiança 
em suas potencialidades e em seus sonhos. Elementos estes atribuídos às expe-
riências vivenciadas em diferentes instituições, com destaque àquelas vinculadas 
à organização social (perpassadas por situações de escrita), ao apoio da leitura 
(como de abertura a novas possibilidades), à devoção religiosa (associada à salva-
ção e à superação das incertezas da juventude) e ao suporte da família.
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izadas numa instituição pública federal de referência no 
campo acadêmico. Seus capítulos trazem resultados que 
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senvolvimento dos conhecimentos sobre a história da al-
fabetização, do acesso aos bens literários e da distribuição 
das práticas de letramento no país.
A publicação que aqui se apresenta contribui para que se 
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