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RESUMO 

 

O presente trabalho, intitulado A tecitura do ensino de leitura na educação do campo: o dito e 

o feito pelos professores, é resultado de uma pesquisa a qual analisou de que forma o ensino de 

leitura, na perspectiva da realidade da educação do campo, atende às peculiaridades dos alunos 

do campo na educação básica. Tem como objetivo geral analisar a prática do ensino de leitura 

no ensino fundamental II na perspectiva da realidade desta modalidade educacional; como 

objetivos específicos, apreciar a trajetória de vida dos docentes e suas raízes indenitárias; 

conhecer a trajetória escolar dos docentes por meio das narrativas de vida; compreender as 

movências pela escolha da profissão docente e pelo local de trabalho; apreender as práticas 

pedagógicas no ensino de leitura dos educadores atuantes na educação do campo. Referendou-

se em conceitos como educação do campo, identidade, formação, ensino de leitura, docência e 

narrativas de si, dialogando com teóricos que tratam de tais considerações. Está, ademais, 

ancorado na epistemologia qualitativa, com a opção pelo método (auto) biográfico, na 

perspectiva de atendimento às necessidades vinculadas ao objeto de estudo, a história de vida e 

formação e à prática docente. O estudo foi desenvolvido numa escola de ensino fundamental II 

situada na zona rural do município de Iguaí, interior da Bahia. Os sujeitos da pesquisa foram as 

quatro docentes que atuam na referida escola como professores de Língua Portuguesa. O 

presente trabalho não intentou apresentar fórmulas ou receitas prontas sobre o ensino de leitura 

na disciplina de Língua Portuguesa, ao contrário, buscou compreender como ocorre o ensino 

na prática partindo da voz, ou das vozes, das próprias dos docentes. Como dispositivo de 

produção dos dados, optamos pelos ateliês (auto) biográficos de formação, que são construídos 

a partir dos elementos da autobiografia e narrativas de si defendidos por autores como Delory- 

Momberger (2006, 2008), Josso (2004), entre outros. Realizamos um total de quatro ateliês 

biográficos, cada um relacionado a um dos objetivos específicos da pesquisa.  A análise dos 

dados foi elaborada com base na análise de discurso bakthiniana. Para fundamentar o processo 

de apreciação dos dados, nos ancoramos no diálogo com autores que estudam o ensino-

aprendizagem da leitura como ato dialógico. Apresentamos como resultados tecidos ao final do 

estudo as movências de cada docente participante, suas vozes constitutivas de formação pessoal 

e profissional, o procedimento de ensinar leitura na educação do campo e os fazeres oriundos 

de sua prática docente.  

 

Palavras-chave: Educação do Campo. Narrativas Autobiográficas. Ensino de Leitura 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The current work is the result of a research, which has analyzed how the teaching of Portuguese, 

in perspective of reality of education in countryside, attends the peculiarities of rural school´s 

students in basic education. The research was carried out from march to october 2016 and was 

developed in elementary II, located in the rural area of Iguaí, Bahia, and has been anchored in 

qualitative epistemology, with an emphasis on autobiographical approach, whose objective is 

to analyze the teaching practice of reading in elementary II in perspective of reality of this 

educational modality. The subjects of the research have been four educators who work in that 

school as Portuguese teachers. The theoretical-methodological course has been subsidized in 

the qualitative approach with the option by (auto) biographical method, in perspective of 

attending to needs related to the object of study, life history, training and practice of teachers. 

On the contrary, the current research did not attempt to present formulas or ready recipes on 

reading teaching in Portuguese, but has sought to understand how teaching occurs in practice 

starting from the teachers’ voices. As a production device, we have opted for (auto) biographical 

workshops, which have been constructed from the elements of autobiography and self 

narratives. Data analysis was based on bakhtinian discourse. It was based on concepts such as, 

education in countryside, training, narratives and teaching. We performed a total of four 

biographical workshops each related to one of the specific objectives of the research. Data 

analysis was based on Bakhtinian discourse analysis. In order to base the process of data 

appreciation, we anchor ourselves in the dialogue with authors who study the teaching-learning 

of reading as a dialogical act. We present the results of the study at the end of the study, the 

movements of each participating teacher, their constitutive voices of personal and professional 

formation, the procedure of teaching reading in the education of the field and the tasks derived 

from their teaching practice. 

Keywords:  Education in Countryside. Autobiographical Narratives. Teaching of Reading. 
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O EXERCÍCIO DE TECER OS PRÓPRIOS FIOS  

 
 

Oh! Que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

(Casimiro de Abreu) 

 

A escrita deste trabalho se inicia a partir da busca em refletir a minha1 própria 

subjetividade e os meus processos formativos, os quais se construíram nas vivências dos 

percursos de minha vida. Realizo uma (re)construção do meu Eu — repleto de significados e 

significantes — para evidenciar o meu processo de formação pessoal, que está entrelaçado pela 

minha formação acadêmica e pelas minhas experiências pessoais. Assim, revisito a minha 

memória a partir do lugar de onde iniciei minha subjetividade, acreditando ser este o espaço 

portador de minha história e das nuances que me conduziram a ele, reconhecendo-o como 

“tecitura”2 deste enredo. Tomando as palavras do poeta Casimiro de Abreu citadas na epígrafe 

acima, entendo a infância como lugar de construção de minha história de vida. Sou filha de 

camponeses e também nasci no campo. Retomo, principalmente, a saudade que tenho de minha 

mãe, de seus “causos” e todos os saberes que possuía. Esta época da minha vida foi muito 

marcada pela presença constante das histórias da roça, contadas principalmente por ela. 

Aproprio-me da essência de Clarice Lispector, que afirma: “[...] ainda bem que tudo que vou 

escrever já deve estar na certa de algum modo escrito em mim” (LISPECTOR, 1998, p. 25).  

Trata-se de um exercício imprescindível de minha própria escuta, de minha tecitura pessoal. 

Reconheço-me como alguém incompleto e que é capaz de se recriar, de tecer no ato da escrita. 

No instante em que o pensamento se torna ideia e esta se clarifica ou complexifica-se em 

palavras, assume a forma escrita e torna-se novamente pensamento de outros, dialeticamente.  

O exercício de revisitar as memórias provoca em mim um desejo de me aventurar, 

de me desvendar e descobrir os caminhos por onde andei e “[...] agora tenho saudade do que 

não fui [...]” (BARROS, 2008, p. 60). As memórias narrativas provocam esta sensação de

                                                           
1 Neste tópico, por tratar especificamente da trajetória e da imbricação do autor com o tema, utilizaremos a 1ª 

pessoa do singular. 
2 A palavra tecitura, grafada com a letra c, foi escolhida por nós para este trabalho a partir do olhar axiológico do 

poema de João Cabral de Melo Neto, “Um galo sozinho não tece a manhã”, por compreendermos que o exercício 

de tecer vai além dos verbos e substantivos dos enunciados, isto é, que o ato de tecer está poeticamente associado 

à criação.  Apropriamo-nos da licença poética para trazermos essa construção ao nosso texto. 



15 

 

melancolia, de inacabamento; assim, vou fazendo este exercício, recorrendo ao passado como 

se estivesse produzindo retalhos de mim.  

Meu contato direto com o ambiente campesino foi muito curto. Vivi no campo até 

os cinco anos de idade. Desta época guardo poucas ou nenhuma recordação, mas cresci ouvindo 

os meus pais contando as histórias da roça, e essas narrativas bucólicas e saudades vividas 

dentro do processo de construção de minha identidade fizeram com que eu me aproximasse e 

me sentisse parte desde ambiente. Minha família foi vítima do êxodo rural, que obrigou diversas 

famílias camponesas a migrarem para a cidade em busca de melhores condições de vida nos 

anos 1980. Fui morar numa cidade grande conhecida por Jundiaí, bem próxima à grande 

metrópole São Paulo. Recordo que meus pais nutriam grande saudade pela vida simples e pela 

tranquilidade da vida campesina. Minha mãe nos embevecia com suas lembranças verbalizadas. 

Seus olhos brilhavam quando falava da delícia de respirar ar puro, de sentir o cheiro do curral, 

de comer galinha criada no “terreiro”, da época certa em que se deve desmamar um bezerro, 

das festas juninas (que proporcionavam a integração da família e dos vizinhos), do melhor 

tempo para o plantio do milho e da mandioca, das histórias assustadoras em época de lua cheia 

— que trazia consigo o tão temido lobisomem, o qual todos diziam existir e alguns até 

arriscavam dizer já ter visto. 

As histórias contadas por minha mãe estão marcadas em mim e, por vezes, ainda 

hoje, fazem-me rir ou chorar. Apesar de ter estudado até a segunda série, ela costumava afirmar 

que não se “trocava” por muitos que estudaram mais que ela.  Órfã aos dois anos de idade, não 

encontrou quem a incentivasse a estudar. Segundo seus relatos, outros fatores a apartaram desse 

universo do saber escolar, como a dificuldade de acesso à escola; a pouca idade em relação aos 

irmãos, que não gostavam de levá-la para a escola e sempre a desviavam para os caminhos dos 

afazeres domésticos; e a professora, a qual não era das mais acolhedoras, chegando, por vezes, 

a ser rude, usando a palmatória para disciplinar os mais desatentos.  Meu pai conseguiu terminar 

a terceira série a muito custo; não continuou porque precisava ajudar o seu pai nos afazeres do 

campo e na produção de farinha. A sua leitura era impecável (ele sempre respeitava pontos e 

vírgulas), assim como a sua letra. Era engraçado vê-lo escrevendo, pois ele bailava com a caneta 

antes de tocá-la no papel como se ela fosse, sozinha, escrever seus pensamentos. Até hoje eu o 

invejo nas operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. 

Além disso, trago como registro, neste trabalho, a trajetória da minha formação 

escolar e o meu esforço para trazer à tona as lembranças, as memórias de um tempo que demarca 

o começo da minha saga escolar, as trajetórias de escolarização e aprendizagens no espaço 
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formativo da escola. Reconheço, no entanto, que este não é um processo linear, mas uma teia 

construída e articulada em uma rede de significações.  

Aos seis anos, nos idos de 1987, minha mãe me matriculou, juntamente com minha 

irmã mais nova, em um grupo escolar de jardim de infância, também chamado prezinho. Eu 

adorava a escola. Lembro-me do parquinho e das musiquinhas que cantávamos — minha 

preferida era “ sapo não lava o pé”. Estudei nesta instituição 1 ano completo e apenas seis meses 

do ano seguinte, pois minha família se mudou para outro bairro. Não recebi a notícia da 

mudança com alegria. Chorei a noite inteira ouvindo minha mãe lamentar que eu não poderia 

ficar na escola porque ela não poderia me levar. Na nova escola, intitulada Escola Estadual de 

Primeiro Grau Professor João Batista Curado (EEPG João Batista Curado), a adaptação foi 

muito difícil, por ser maior que a anterior e por parecer um outro mundo para mim. Sofri o que 

denominamos, hoje, de bullying, devido ao fato de eu ser de outro estado e uma criança 

gordinha.  

No ano de 1993, metaforizando a parábola bíblica do filho pródigo que narra as 

decepções de um filho ao deixar a casa de seu pai para se aventurar em lugares e terras distantes, 

ouvia meu pai sempre dizer que não se acostumava ficar longe de sua terra natal. Assim, a 

saudade amargada da terra e dos pais trouxe-nos de volta. Porém, voltamos agora não mais para 

o campo, pois as entranhas da cidade grande não nos permitiam voltar para a vida campesina. 

Um outro fator contribuiu para que ficássemos na zona urbana: o desejo que meus pais tinham 

de que pudéssemos continuar os estudos. 

Como toda criança filha de pais pouco alfabetizados, o meu contato com as palavras 

aconteceu na escola. Aprendi a ler aos seis anos de idade, e desde então desarnei-me nas leituras. 

Durante o período de escolarização, e mesmo depois dele, fui seduzida pelo fascínio de 

desvendar os mistérios das palavras. Minha casa não tinha livros, mas lembro com saudade das 

de presenciar as leituras feitas pela minha mãe de receitas, jornais e panfletos. Ela não respeitava 

a pontuação das frases e não conhecia certas palavras, mas se arriscava na leitura e dizia não 

passar nenhum “aperto” diante das situações cotidianas. Era abastada na leitura de mundo e na 

leitura do outro. Minha mãe me influenciou e me alçou da condição de ouvinte à condição de 

leitora.  

Minhas raízes constituíram em mim uma subjetividade simples, própria do povo da 

roça, de contemplar e respeitar a cultura, o falar e o viver deste povo. Isso se reverberou em 

minhas escolhas pessoais e profissionais. Anos mais tarde, ao findar o curso ginasial (atual 

ensino fundamental II), precisei optar por um dos cursos técnicos oferecidos pela instituição 

escolar. Estava no caminho da escolha por uma profissão, e decidi que seria aquela pela qual o 
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meu coração pulsava: seria professora. Minha memória denuncia que a brincadeira que eu 

mais gostava quando criança era a de ser professora. Vivia a inventar salas de aula e a enlaçar 

minha mãe como aluna. 

Cursei o técnico em magistério e enveredei o caminho da docência em Língua 

Portuguesa. Anos mais tarde, surgiu a necessidade e a oportunidade de cursar uma licenciatura, 

e concretizei minha escolha pela profissão e pela disciplina. No ano de 2014, tendo findado o 

curso de Pedagogia — que cursei por pura junção de oportunidade e curiosidade — e concluído 

também uma especialização em Gestão Escolar e Educacional, fui desafiada (meio que sem ter 

opção) pela Secretaria de Educação Municipal a assumir a coordenação pedagógica do Colégio 

Municipal Duque de Caxias, situado na zona rural, a cerca de dezesseis quilômetros da sede 

município. Como profissional caminhante e em eterna construção, aceitei o desafio. Retomei 

Casimiro de Abreu e fui revisitar minhas memórias bucólicas, movida pelo desafio de unir os 

dois ardores pulsantes em mim: o campo e a educação. 

A educação, mediada pela leitura, transformou a minha vida e as minhas movências 

subjetivas de essência campesina. Conduziram-me, pois, ao lugar que ocupo. O ato de ler tem 

este poder de ser ponto de encontro entre a minha voz e a voz dos outros (autores, textos, livros, 

músicas etc.), encontro de cada um de nós com aqueles que, de qualquer forma, fizeram e fazem 

a nossa história. A partir de todas essas reminiscências, considerei trabalhar com as narrativas 

docentes no transcorrer desta pesquisa. Ao escolher o título deste trabalho e ao me enredar nesta 

escrita, acreditei por algum tempo que a relação com linhas, pontos, costuras, retalhos, 

bordados, galos etc. tinha sido casual. Não foi. Tive, na infância, as marcas dessa realidade, 

pois minha mãe era uma excelente bordadeira, arte que aprendeu com suas cunhadas, minhas 

tias, com quem morou durante o período da adolescência e juventude. Juntas, faziam lindas 

colchas de retalhos, jogos de cozinha, bordados ao ponto de rococó, ponto cruz, entre outros 

trabalhos dos quais não recordo o nome. Ela me contava que os trabalhos tecidos a quatro mãos 

eram lindos. 

Escrever sobre as narrativas de vida possibilita nos situemos em uma dimensão 

temporal, permitindo-nos reviver nossas experiências. Desses fios por mim enredados e 

descritos desde minha infância, a inserção na educação foi fundamental para compreender a 

minha imbricação com o objeto de investigação.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O meio rural, sob a visão bucólica, é tido como um local de ar puro, natureza 

preservada, de gente simples na cultura, nos costumes, na linguagem e cheia de histórias para 

contar. No entanto, a realidade tem se modificado muito. Após a expansão da energia elétrica, 

o avanço das tecnologias aplicadas à lavoura, as influências sofridas pelo mercado capitalista e 

industrial, o meio rural tem se urbanizado. Por meio do acesso à informação, sobretudo a que 

chega por meio da televisão, novas culturas e linguagens têm adentrado a casa dos moradores, 

modificando os costumes, o vestuário, a forma de se comunicar e de ver o mundo.  

A educação também está inclusa neste cenário em metamorfose. Com os avanços 

da tecnologia, ampliou-se o acesso à internet, à televisão, à rádio e a outros meios de produção 

e difusão da informação e comunicação, resultando em mudanças de comportamento, costumes 

e forma de ser e pensar de muitos habitantes do campo. Com isso, o debate sobre a Educação 

do Campo vem crescendo de forma significativa nos últimos anos no Brasil. 

Tendo sua origem no processo de luta dos movimentos sociais que lutam para 

resistir à expropriação de terras, a Educação do Campo vincula-se à construção de um 

paradigma de desenvolvimento rural que prioriza os diversos sujeitos sociais do campo, isto é, 

um modelo que se contrapõe ao desenvolvimento hegemônico que sempre privilegiou os 

interesses dos grandes proprietários de terra no Brasil e conecta-se a um projeto maior de 

educação da classe trabalhadora, cujas bases se alicerçam na necessidade da construção de um 

outro projeto de sociedade e de Nação. 

Desta forma, a Educação do Campo compreende os processos culturais, as 

estratégias de socialização e as relações de trabalho vividas pelos sujeitos do campo em suas 

lutas cotidianas para manter essa identidade como elemento essencial de seu processo 

formativo. O acesso ao conhecimento e a garantia do direito à escolarização para os sujeitos do 

campo fazem parte dessas lutas.  

Não obstante, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 

(LDB nº 9.394/96) preconiza que, ao oferecer a educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino têm que se adequar às realidades locais e atender às demandas dos grupos 

sociais por políticas públicas que atendam às especificidades do ensino no campo. A mesma 

LDB/96, no art. 28, estabelece as diretrizes operacionais para oferta desta modalidade de 

educação aos sujeitos que vivem e trabalham no campo.  
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No entanto, a construção desse novo projeto de educação do campo, germinado no 

chão em que pisam os(as) trabalhadores(as) rurais a partir de suas vivências, identidades, 

valores, culturas, sonhos e utopias, ainda representa um desafio na maioria dos municípios 

brasileiros. Primeiro porque não é fácil construir um projeto de educação que contemple os 

anseios e as necessidades dos diferentes grupos sociais que vivem no campo; segundo porque 

temos vários mundos rurais coexistentes no seio da realidade brasileira, com suas 

potencialidades, especificidades e necessidades.  

Como se não bastasse essa realidade complexa, diversificada e heterogênea que 

envolve o campo, convivemos também com as profundas transformações sociais, culturais, 

políticas, econômicas e ambientais ocorridas tanto no campo quanto na cidade, em decorrência 

dos avanços científicos e tecnológicos que provocam grandes mudanças na área da produção. 

Isso ocorre devido à inserção de novas tecnologias agrícolas e diferentes alternativas de 

produção, criadoras de novas formas de organização social e produtiva e, consequentemente, a 

construção de novas relações entre as pessoas e destas com o meio ambiente. 

Observamos que essas transformações ainda causam inquietação e dúvidas em 

muitos educadores: que tipo de sociedade deve ser construído no meio rural? Qual o perfil do 

sujeito a ser formado para viver nesse campo em transformação? Quais conteúdos devem ser 

priorizados no currículo das escolas com o intuito de promover uma formação crítica dos 

jovens, comprometida com a construção de políticas de desenvolvimento, fomentando a 

preservação do patrimônio ambiental e cultural das comunidades rurais e possibilitando a 

melhoria da sua qualidade de vida? 

Muitas destas indagações ainda se encontram sem respostas conclusivas. Isso 

porque, historicamente, as escolas do campo foram pensadas a partir do modelo de educação 

implementado na cidade, desconsiderando as especificidades sociais, culturais, econômicas, 

políticas e ambientais do mundo rural. Parte desse processo associa-se à perspectiva de negação 

do campo enquanto espaço de produção cultural, econômica e política, influenciado pelo 

capitalismo que insiste em compreender as comunidades rurais como espaço do atraso, 

subdesenvolvimento e de improdutividade. 

A educação oferecida aos alunos ruralistas tem desconsiderado o seu universo 

social, sua cultura, suas crenças e tradições. É uma educação homogeneizante que visa “moldar” 

o homem rural de acordo com os interesses capitalistas, tornando-os sujeitos cada vez mais 

subordinados à sociedade de classes. Para um grande número de educadores, preocupados com 

essa forma de exclusão social proveniente de uma educação desatenta às diferenças e 

especificidades dos contextos escolares, o currículo homogeneizante é um dos principiais 
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responsáveis pela reprodução das desigualdades sociais e problemas relacionados ao direito de 

todos a aprender. 

Frente a esta realidade, enquanto constituía minha subjetividade profissional 

trabalhando em uma escola no campo percebi que ali se constituía um campo fértil a ser 

pesquisado.  Os conteúdos trabalhados nessa escola não condiziam com a realidade dos seus 

educandos, causando-lhes desinteresse pelos estudos e produzindo resultados desastrosos no 

processo de ensino e aprendizagem em leitura. Os saberes construídos no contexto das práticas 

educativas e curriculares não partiam das experiências concretas dos alunos e não se voltavam 

para a ampliação das competências e habilidades que estes já possuíam.  

Compreendendo, então, que a escola deve, a partir das experiências organizativas, 

políticas e culturais dos diferentes grupos sociais, contribuir significativamente para o 

fortalecimento de suas identidades socioculturais, para a melhoria da autoestima dos 

camponeses, assim como para o desenvolvimento sustentável emergente nessas comunidades. 

A presente pesquisa esteve, pois, interessada em responder a uma questão norteadora que 

objetivava desenvolver estudos sobre o ensino de leitura e a prática docente em Língua 

Portuguesa, suas dissonâncias e possibilidades dentro da Educação do Campo, visando atender 

as peculiaridades dos alunos campesinos do ensino fundamental II do Colégio Municipal Duque 

de Caxias, da zona rural do município de Iguaí, discutindo o ensino e a prática pedagógica por 

meio das narrativas (auto)biográficas. 

O ensino de leitura na disciplina de Língua Portuguesa tem atenção especial neste 

trabalho por considerarmos, a partir dos estudos dos autores com quem dialogamos — como 

Bunzen (2005), Geraldi (2010), Gnerre (1998), Kleiman (2000, 2004, 2006), Lajolo (2002, 

2003), Moll (1996), Silva (2011), Soares (2004), Sousa (2009), entre outros —, que ele deve 

propiciar não apenas a efetivação de práticas linguísticas, mas também a ascensão social do 

indivíduo letrado, uma vez que a sociedade exige dos indivíduos exigem um aprendizado 

essencial e adequado da leitura e da escrita. Necessariamente, o sujeito precisa ser capaz de não 

apenas decodificar sons e letras, mas entender os significados e usos das palavras em diferentes 

contextos, interagir com as tecnologias e adequar-se às novas necessidades intelectuais do 

mercado de trabalho.  

Desta forma, intentamos analisar o ensino de leitura por meio das narrativas 

(auto)biográficas, na perspectiva da realidade da educação do campo, em Iguaí (BA), de forma 

que ele atenda às peculiaridades dos alunos. Elegemos as narrativas (auto)biográficas como 

suporte metodológico para desenvolver a pesquisa por acreditar que tal abordagem possibilita 

ao pesquisador observar aspectos que vão desde a constituição da subjetividade dos indivíduos 



21 

 

pesquisados — por meio de sua trajetória de vida — até os aspectos sociais desenvolvidos e/ou 

adquiridos por eles no lugar que ocupam.  

Além da introdução, o presente trabalho está dividido em mais três capítulos e traz 

um aporte teórico no qual se ancora. O segundo capítulo, construído metaforicamente sobre o 

verbo “tecer” a partir da criação poética de João Cabral de Melo Neto e intitulado Educação e 

os sujeitos do campo, o tecer das várias vozes: desvelando identidade, demarcando 

diferenças, apresenta o percurso da educação do campo enquanto espaço de lutas. Aborda as 

principais conquistas desde o início de sua militância pelos movimentos socais; desvela a 

identidade do sujeito do campo como indivíduo com uma marca identitária cultural e social 

específica que lhe confere diferenças relevantes na afirmação do lugar que ocupa e do lugar do 

qual fala; e, finalmente, demarca novos caminhos trilhados pelos habitantes do campo nos 

quesitos educacionais e sociais a partir da inserção de tecnologia no espaço campesino.  

No terceiro capítulo — Os fios que se cruzam: tecendo um olhar sobre o ensino 

de leitura e a prática docente —, tecemos uma discussão acerca do ensino de leitura com fios 

da História. Intentamos traçar um olhar cronológico sobre os marcos difusores que iniciaram a 

propagação da leitura e, por conseguinte, o seu processo de ensino. Além disso, apresentamos 

as diretrizes nacionais para o ensino e a aprendizagem da leitura. Este capítulo traz, ainda, uma 

seção na qual destacamos as competências e saberes exigidos do professor de língua portuguesa 

para atender à demanda contemporânea do ensino, e, sobretudo, às especificidades dos alunos 

aos quais ensina.  

O quarto capítulo, denominado Pelas tramas do bordado, o entrelaçar dos fios, 

apresenta os pressupostos teóricos metodológicos em se que ancoram esta pesquisa, citando as 

narrativas (auto)biográficas como parte integrante da pesquisa qualitativa. Apresentamos como 

coleta dos dados da pesquisa as narrativas de si, inicialmente de forma coletiva, por meio dos 

grupos reflexivos. Posteriormente, tal coleta se deu de forma individual, por meio dos relatos 

escritos em forma de relatos, considerados como instrumentos capazes de capturar sinais da 

compreensão que os educadores desenvolveram mediante a ressignificação do vivido e a 

reflexão sobre si e sua profissão docente no momento da narração. Possibilita, além disso, 

compreender, sob a voz enunciativa das participantes da pesquisa, como a aquisição e a 

aprendizagem da leitura são percebidas no seu cotidiano. Para este último momento do capítulo, 

trazemos uma discussão do ensino de leitura na Educação do Campo defendendo, com a 

anuência dos textos dos autores Soares (2004), Lajolo (2002), Kleiman (2004), Souza (2009), 

Antunes (2015), entre outros, que o ato de ler transforma o indivíduo e a sua relação com a 
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comunidade na qual está inserido, realizando, também, uma análise de como este ensino tem se 

configurado no espaço do campesinato. 

Finalizamos nosso trabalho discorrendo sobre O olhar sobre os “or-dados”3 do 

tecido, onde ponderamos sobre os pontos bordados e alinhavos, tecidos através dos dados 

coletados nos achados da pesquisa, correlacionando-os com as discussões realizadas sobre todo 

o contexto que envolveu nosso objeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Palavra da cultura popular comum entre bordadeiras que designa um bordado formado por pontos de tamanho 

desiguais, muito unidos, e nunca sobrepostos. Começa-se a bordar a parte mais externa do motivo, matizando 

com outros tons, alternando pontos curtos e longos com os pontos já feitos anteriormente. O bordado tem um 

aspeto liso e acetinado, no final. 
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2 EDUCAÇÃO E OS SUJEITOS DO CAMPO, O TECER DAS VÁRIAS VOZES: 

DESVELANDO IDENTIDADE, DEMARCANDO DIFERENÇAS 

 

 

“Um galo sozinho não tece a manhã: 

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro: de outro galo 

que apanhe o grito que um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos 

que com muitos outros galos se cruzam 

os fios de sol de seus gritos de galo 

para que a manhã, desde uma tela tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos.” 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

 

2.1 Tecendo os caminhos de lutas e conquistas: da educação rural à educação do campo 

 

Apropriamo-nos das palavras do poeta João Cabral de Melo Neto, citadas na 

epígrafe deste capítulo, para dizer que “um galo sozinho não tece a manhã, ele precisa sempre 

de outros galos”, e iniciamos nosso trabalho trazendo, metaforicamente, a imagem do galo 

como aquele que convida ao despertar cotidiano e tem no seu cantar a ferramenta para o seu 

trabalho. Usando esta imagem e a epígrafe do poeta, a voz que fazemos ressoar neste capítulo 

é a do povo campesino, que, ao longo dos tempos, vem lançando suas vozes na luta pelo 

reconhecimento dos direitos dos sujeitos que vivem no campo e, portanto, por condições 

igualitárias no espaço educacional. A educação praticada no Brasil pelos diferentes governos 

entre o início do Império (1822) até meados do século XX era voltada para a elite econômica e 

intelectual, em prejuízo direto e indiscriminado dos pobres, negros e índios. 

Os resquícios da história nos levam à constatação de que a dinâmica educacional 

elitista caminha em sentido contrário às expectativas dos sujeitos campesinos, o que motivou 

os movimentos sociais a desencadearem uma série de ações na década de 1990, forçando o 

Estado a criar políticas públicas específicas para o campo. O campo é um lugar de vida com 

dinâmica própria de trabalho, de cultura, de lazer e de moradia, e estas questões são intrínsecas 

à situação educacional, exigindo, portanto, políticas próprias e adequadas a esta realidade. Para 

compreendermos o ressoar de tais vozes, necessitamos fazer uma breve retrospectiva desta 

trajetória de luta ideológica e política que se iniciou, timidamente, a partir de 1930, em função 

do Manifesto Escolanovista, quando a concepção de educação rural se configurava em um 
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conjunto de discussões políticas com definições pressupostas e elaboradas para este 

atendimento, sendo, mais tarde, incorporada na Constituição Federal de 1934, em seu art. 156, 

parágrafo único, pela qual ficou determinado que, para “[...] zonas rurais, a União reservaria, 

no mínimo, vinte por cento das quotas destinadas à educação no respectivo orçamento anual” 

(BRASIL, 1934).  

Tal determinação, porém, não assegurou a oferta por parte da União, cabendo, mais 

tarde, à Constituição de 1947 propor que a educação rural fosse transferida para 

responsabilidade de empresas privadas (industriais, comerciais e agrícolas). Tais 

responsabilidades incluíam a obrigatoriedade da oferta e o financiamento das escolas. O 

governo autorizou a criação dos colégios agrícolas, que tinham como objetivo formar mão de 

obra técnica e especializada para atender aos produtores rurais, os quais enriqueciam às custas 

do trabalho dos estudantes destes colégios.  

Em meados da década de 1950, observou-se uma migração forçada rumo aos 

centros urbanos, o que intensificou o ensino no perímetro urbano.  Sobre este período, Ferreira 

e Brandão (2011) afirmam que “[...] a preocupação na época não era de que a educação fosse 

para todos e de que os camponeses fossem atendidos. O desenvolvimento era o “carro chefe””.  

A preocupação era, portanto, com o desenvolvimento industrial. Exemplo disso é a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 4024 de 1961, que no artigo 32 previa que 

  

Os proprietários rurais que não puderem manter escolas primárias para as crianças 

residentes em suas glebas deverão facilitar-lhes a frequência às escolas mais 

próximas, ou propiciar a instalação e funcionamento de escolas públicas em suas 

propriedades (BRASIL, 1961). 

 

As indústrias se beneficiavam da mão de obra estudantil advinda das escolas 

agrícola eram acobertadas pela Constituição, pelo Estado e pela LDB, pois os produtores 

agrícolas não permitiam que os filhos de seus empregados frequentassem as escolas, ficando 

aqueles relegados à exclusão escolar e entregues ao trabalho. É neste período, entre 1950 e 

1960, que se observa a migração forçada rumo aos centros urbanos. Ao adentrarmos a década 

de 1960, percebemos que a educação entrou em processo de universalização para atender às 

novas necessidades da economia em curso. A partir de 1964, com o advento do golpe militar, 

há uma tentativa de continuidade das políticas públicas para o meio rural com a promulgação 

do Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504, de 30 de novembro de 1964), que buscou a harmonização 

da tensão entre a indústria e o campo, além de tentar frear as lutas pela reforma agrária que já 

se consolidavam pelo país.  
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Neste período, muitas escolas situadas na zona rural foram desativadas e seus 

prédios relegados ao abandono, fator que preocupou o governo. Então, nos anos 1970, outras 

possibilidades para a escola rural começaram a ser pensadas, e surgiram iniciativas situadas no 

campo da educação. Foram desenvolvidas várias políticas educacionais, e a principal 

característica era a ampliação de práticas pedagógicas adaptadas à realidade do meio rural. 

Programas como Programa de Expansão e Melhoria do Ensino no Meio Rural no Nordeste 

(EDURURAL); Promunícipio; Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), entre 

outros, foram financiados por organismos internacionais.  

Posteriormente, na década de 1980, intitulada por alguns estudiosos como a “década 

perdida”, por conta das perdas econômicas dos países da América Latina, paradoxalmente 

tivemos aqueles anos em que o Brasil viveu um período de enorme crescimento da organização 

popular e de suas experiências de participação política na sociedade. Até o fim do governo 

militar e início da Nova República (1985), o que detectamos na zona rural foi a implementação 

de políticas de ensino. Uma nova Constituição foi promulgada em 1988. Embora não cite 

diretamente a educação do/no campo, o artigo 206 prescreve que deve haver “[...] igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola” e que, de acordo com o artigo 205, a 

“educação é um direito de todos e dever do estado e da família” (BRASIL, 1988). 

Sobre o período supracitado, Saviani (2013) afirma que esta foi uma das décadas 

mais fecundas de nossa história, sob o ponto de vista da organização do campo educacional, 

pois a mobilização desses anos orientou-se pela bandeira de transformar a educação e a escola 

em instrumentos de reapropriação do saber por parte dos trabalhadores. Apesar da prescrição 

na Constituição e da constatação de Saviani, entendemos que tal igualdade de acesso à escola, 

no que se refere ao público campesino, não aconteceu, mesmo nos governos subsequentes que 

se denominaram democráticos. A Constituição, no entanto, abriu caminhos para a busca de 

direitos sociais que historicamente haviam sido negados. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB n.º 9394/96) é um exemplo disso, pois trouxe avanços e conquistas 

voltados às políticas educacionais do campo.  

Em 1997, realizou-se o I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (I 

ENERA), promovido pelas seguintes entidades: Movimento dos Sem Terra (MST), 

Universidade de Brasília (UnB), Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Conselho Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB). De acordo com Kollin, Nery e Molina (1999, p. 14), o encontro 

tinha como finalidade 
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Ampliar um debate nacional sobre a educação do mundo rural, levando em conta o 

contexto do campo em termos de cultura específica, bem como a maneira de ver e de 

se relacionar com o tempo, o espaço e o meio ambiente e quanto ao modo de viver, 

de organizar a família e o trabalho.  

 

A proposta dos movimentos sociais envolvidos no I ENERA intencionou construir, 

a partir de suas lutas, uma política que ampliasse o sentido da educação com vista às diferenças 

existentes entre campo e cidade. Como resultado concreto e positivo deste encontro, no ano 

seguinte aconteceu a I Conferência Nacional de Educação do Campo, na qual foi criado o 

“Movimento por uma Educação Básica do Campo”, envolvendo grupos organizados, 

pesquisadores em parcerias com universidades e outras instituições sociais. 

A partir dessa I Conferência Nacional de Educação do Campo e do Movimento por 

uma Educação Básica do Campo foram criadas ações para o fortalecimento dessa modalidade, 

evidenciadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Síntese das ações e conquistas do Movimento por uma Educação Básica do 

Campo 

 

Ação/Política/Programa Criação Proposta 

Articulação Nacional Por Uma 

Educação Básica do Campo 

1998/CNBB/MST/UNB/ 

UNESCO e UNICEF 

Promover e gerir as ações conjuntas pela 

escolarização dos povos do campo em nível 

nacional. 

Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) 

1998/MDA/INCRA Fortalecer a educação em áreas de Reforma 

Agrária. 

 

Diretrizes Operacionais para 

Educação Básica nas Escolas 

do Campo/Parecer nº 36/2001 e 

Resolução 1/2002 

 

2002/Conselho Nacional 

de Educação 

Reconhece o modo próprio de vida social e o de 

utilização do espaço do campo como 

fundamentais, em sua diversidade, para a 

constituição da identidade da população rural e 

de sua inserção cidadã na definição dos rumos 

da sociedade brasileira. 

Grupo permanente de trabalho 

de Educação do Campo (GPT) 

 

2003/Ministério da 

Educação (MEC) 

Apoiar a realização de seminários nacionais e 

estaduais para a implementação de ações 

direcionadas a Educação do Campo. 

Coordenação - Geral de 

Educação do Campo (CGEC) e 

criação da Secretaria de 

Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade – 

SECAD. 

2004/ Ministério da 

Educação (MEC) 

Instâncias federais responsáveis, 

especificamente, pelo atendimento da demanda 

por Educação do Campo a partir do 

reconhecimento de suas necessidades e 

singularidades. 

Fonte: Kolling et al. (2002) e Henrique et al. (1997). Quadro criado pela autora. 

 

A aprovação da Resolução CNE/CEB n.º 1, de 3 de abril de 2002, constituiu um 

avanço significativo no reconhecimento das características sociais e culturais próprias do povo 

campesino, e a educação começou a se materializar. As Diretrizes Operacionais para a 
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Educação Básica nas escolas do Campo constituíam uma conquista dos próprios sujeitos do 

campo e de seus parceiros por uma educação que fosse no campo e adaptada ao jeito e às 

condições dos sujeitos campesinos. Tais diretrizes deveriam, a partir de então, ser observadas 

nos projetos das instituições que integram os diversos sistemas de ensino nessas escolas. No 

ano seguinte, O Ministério da Educação (MEC) criou um grupo permanente, composto por 

pesquisadores e teóricos, cujo objetivo era apoiar a realização de seminários nacionais e 

estaduais para a implementação de ações direcionadas à Educação do Campo. Como ação 

afirmativa e concreta deste grupo permanente, ocorreu a realização da II Conferência Nacional 

de Educação do Campo em 2004, que como proposta de encaminhamento definiu a articulação 

nacional para o Movimento de Educação do Campo, na luta para inserir os filhos dos 

trabalhadores do campo em toda educação básica (educação infantil, fundamental e médio) e 

nas universidades públicas brasileiras. 

A partir da II Conferência, as políticas afirmativas de legalidade e reconhecimento 

da Educação do Campo tomaram grandeza de resgate dos direitos estabelecidos na Constituição 

de 1988, desencadeando, assim, uma normatização por meio de resoluções e decretos, 

viabilizando a reparação de políticas negadas até então, sobretudo no que diz respeito às 

particularidades dos sujeitos do campo. Como exemplo disso tem-se a Resolução CNE/CEB n.º 

2, de 28 abril de 2008. Pela primeira vez em um documento normativo, apareceu a denominação 

“Educação do Campo”. Destacamos também o Decreto Federal n.° 7.352/2010, que elevou a 

Educação do Campo à política de Estado, superando os limites existentes em sua execução 

apenas a partir de programas de governo, sem nenhuma garantia de permanência e 

continuidade. 

Sobre este Decreto, Molina e Freitas (2011, p. 19) refletem: 

 

O Decreto dispõe sobre a política de educação do campo e o Pronera. Ou seja, de um 

lado, enfim, é possível dizer que se tem no Brasil uma política pública, no seu sentido 

de política permanente, porque é materializada no escopo do Estado brasileiro. Com 

efeito, bem mais que as resoluções do CNE que é ‘apenas’ um órgão de 

aconselhamento de um ministério (MEC), o Decreto, baixado pelo Presidente da 

República, tem muito mais forte o sentido de concretização dos resultados – nesse 

caso, positivos – das lutas sociais por uma Educação do Campo empreendidas até o 

presente. 

 

 

É inegável constatar que a educação campesina foi prejudicada ao longo da história 

de nosso país, pelo fato de o sistema educacional não ter considerado o meio em que vivem os 

educandos e suas especificidades. Muitas vozes foram silenciadas e outras sequer ouvidas, mas 

é necessário destacar que as lutas advindas dos movimentos sociais e dos trabalhadores da terra 
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galgaram passos firmes na direção de afirmar o campo como um espaço de debate e 

aprofundamento das questões políticas e educacionais para os sujeitos que nele habitam. 

 

2.2 Ressoando as vozes silenciadas: a identidade dos habitantes do campo  

 

Iniciamos esta seção a partir das vozes que são silenciadas no percurso descrito 

anteriormente, trazendo as vozes dos sujeitos que fazem parte das lutas e da história: quem são 

eles? E quis as suas identidades?   

Quando pensamos no homem da roça, nos remetemos à lembrança do sujeito 

“caipira”, personificado na personagem Jeca Tatu4 de Monteiro Lobato e interpretado por 

Amácio Mazzaropi, em 1914, no filme de mesmo nome do personagem. Tal personagem 

representa o homem simples que vive no campo, fuma cigarro de palha, lida com a terra e fala 

fora dos padrões cultos da língua. Esta imagem estigmatizada e cristalizada do ser campesino 

perdura em nossa cultura popular e dificulta o olhar sensível às marcas identitárias dos sujeitos 

do campo. Tal discussão é trazida ao nosso trabalho por necessitarmos compreender que a 

identidade dos povos do campo está vinculada não apenas à origem rural, mas a todo o contexto 

sociocultural onde os indivíduos estão inseridos, ao espaço geográfico e regional, ao trabalho 

com a terra, mas também às atividades não agrícolas e mesmo com ao trabalho assalariado nas 

cidades, ainda que o lugar de moradia seja o campo. Ou seja, é preciso compreender de que 

lugar estamos falando, de onde estamos partindo e que indivíduo pretendemos examinar.  

Bauman (2005) defende que a identidade não está ligada ao local de nascimento ou 

origem de um indivíduo, mas sim ao seu local de pertencimento. O pertencimento é entendido 

pelo autor como o local de acolhimento e de cultura vivida. Hall (2004) diz que as identidades 

(abordadas por ele no sentido plural) são construções do plano metafórico e que, apesar de 

fazerem parte da natureza essencial do indivíduo, também estão ligadas ao relacionamento e ao 

uso que o mesmo faz da história, da cultura e da linguagem, visando à construção não tanto 

daquilo que cada indivíduo é, mas daquilo que ele se torna. Ambos apresentam a conceituação 

de identidade partindo não apenas da natureza oriunda do indivíduo, mas também das relações 

sociais e culturais das quais ele se apropria. Nesse contexto, entendemos que a terra produz 

gente de características singelas e marcantes, que têm um jeito peculiar de viver a vida e 

imprime suas marcas da cultura da terra, dos costumes e da crença religiosa.  

                                                           
4 Jeca Tatu é um personagem criado por Monteiro Lobato em sua obra Urupês (1914), que contém 14 histórias 

baseadas no trabalhador rural paulista. Simboliza a situação do caboclo brasileiro abandonado pelos poderes 

públicos, sofrendo com suas doenças, seu atraso e sua indigência. Fonte: Agência Fiocruz de Notícias — Editora 

SENAC. "Monteiro Lobato e a gênese do Jeca Tatu". 2006. 
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A este respeito, Carvalho (2000) argumenta que “[...] o trabalho realizado pelos 

sujeitos sociais que vivem no campo e do campo tem características próprias. Em torno do 

mundo produtivo desenvolvem‐se laços familiares, sociais e culturais singulares”. Tais 

características, defendidas por Carvalho, muito mais do que definir de que sujeito estamos 

falando elucida uma questão negada no percurso histórico de homens e mulheres campesinos 

que foram sublimados em sua especificidade, ao passo que o progresso caminhou na contramão 

de sua cultura. A cidade é cada vez mais entremeada por atividades do meio rural, do mesmo 

modo que o rural começa a designar novas funções produtivas e algumas de origem urbana. 

Essas possibilidades de coexistências se mostram como uma via de mão dupla, onde habitar o 

rural significa imaginar e introjetar no cotidiano as percepções e criações que emanam do 

urbano. A identidade, então, precisa ser tratada dentro deste contexto sociocultural rural e 

urbano, privilegiando, também, a dimensão pessoal dos sujeitos, uma vez que o aspecto pessoal 

coabita o aspecto social. Deste modo, partimos do princípio de que todo ser, além de fazer parte 

de um grupo social, convive com vários outros grupos assim como com outros sujeitos destes 

grupos e, nesse intercâmbio relacional, toma consciência de sua unicidade.  

Segundo a perspectiva bakhtiniana, a construção da identidade é dialógica: O Eu é 

reconhecido a partir da interação com o outro. Bakhtin assim se posicionou: “De minha parte, 

em todas as coisas, ouço as vozes e sua relação dialógica” (2003, p. 413). Para o autor, a 

identidade é construída pela alteridade, e esta é inerente ao próprio ser. De acordo com Prado 

(2014, p. 352), “[...] a alteridade é o movimento de constituição e de desconstrução do eu e do 

meu pelo outro e pelo teu e isso só é possível porque há relações sociais e verbais entre os 

sujeitos. A alteridade é o ser refletido no outro, é a mudança do ser possibilitada pelo outro”.  

Deste modo, o contexto histórico, a linguagem, a alteridade e a própria história dos 

sujeitos do campo se configuram como fatores determinantes no processo de sua formação 

identitária. Sobre isso, Hall (2000), ao analisar como a identidade é construída, aponta que ela 

é formada via comparação com outras identidades, ou relacionada às diferenças, ou seja, não 

está apenas no ser, mas fora dele. Nessa perspectiva, a identidade dos sujeitos campesinos é 

constituída inicialmente pela sua alteridade, pelo seu Eu entremeado de histórias de vida e 

relações afetivo-familiares que se constroem em torno do universo sociocultural no qual estão 

envolvidos e define as formas de ser e de viver, de representações simbólicas distintas do espaço 

urbano. Tais especificidades dos habitantes do campo vêm sendo tratadas de forma excludente, 

ao passo que a influência urbana adentrou o espaço rural e a interação social e o dialogismo 

defendidos por Bakhtin tornaram-se ferramentas de expropriação de cultura. As construções 

dialógicas com a terra, com a natureza, com o outro, com a crença e cultura não são mais 
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imaculadas de influências externas, ao contrário, o mundo urbano carregado de hibridismo 

cultural5 adentra ao campo.  

Os autores Bauman (2005) e Hall (2004) argumentam que as identidades estão 

sendo descentradas, ou seja, deslocadas e fragmentadas em virtude da sociedade moderna, que 

se define por seu caráter de mudança constante, rápida e permanente, fazendo com que o 

indivíduo deste tempo não apresente uma identidade fixa ou efetiva, pois ela é formada e 

transformada continuamente. Diante disso, compreendemos, dentre outras questões, os 

processos culturais, as estratégias de socialização e as relações de trabalho vividas pelos sujeitos 

do campo em suas lutas cotidianas para sustentar sua identidade como elemento essencial de 

seu processo formativo. Deste modo, as vozes dos sujeitos do campo tornam-se uníssonas ao 

gritar por respeito às suas especificidades identitárias. Tal direito não deve ser desconsiderado 

quando da elaboração da proposta de educação voltada para o campo, que busca atender a estas 

especificidades, valorizando as diversas culturas, as memórias e os saberes construídos 

socialmente. De acordo com Caldart (2002, p. 19),  

 

A educação do campo se identifica pelos sujeitos. É preciso compreender que por trás 

da indicação geográfica e da frieza de dados estatísticos está uma parte do povo 

brasileiro que vive neste lugar e desde as relações sociais específicas que compõem a 

vida no e do campo, em suas diferentes idades, estão famílias, comunidades, 

organizações, movimentos sociais. 

 

A autora defende, ainda, que a perspectiva da educação do campo é exatamente a 

de educar este povo, estas pessoas que trabalham no campo, para estas que se articulem, 

organizem-se e assumam a condição de sujeito da direção de seu destino. O povo tem direito a 

ser educado no lugar onde vive e a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua 

participação vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Compreendemos, 

então, que o estigma do Jeca Tatu não mais se aplica aos habitantes do campo, porém sua 

essência de simplicidade, assim como o personagem Lobatiano, e seu traço peculiar 

demonstram que os sujeitos campesinos são específicos. Portanto, pensar nesta especificidade 

apresentada nesta seção e defendida pela autora supracitada é assegurar uma educação pautada 

no respeito à identidade campesina.  

 

 

                                                           
5 SOUSA, Leila Lima. O processo de hibridação cultural: prós e contras. Revista Temática, ano IX, n. 3 – 

Março/2012. Disponível em: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/tematica/article/view/21983>. Acesso em: 

5 ago. 2017. 
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2.3 Modernizando o cantar dos galos: da lavoura à lanhouse e o processo educativo 

 

As discussões em torno da globalização e da modernidade têm sido latentes entres 

os filósofos e sociólogos deste século. Tais discussões defendem que o projeto da modernidade 

e a expansão do capitalismo trouxeram avanços nas diversas esferas da vida social, isto é, na 

cultura, no campo epistemológico, na indústria, nos meios de produção para o mercado e no 

ambiente campesino. 

O século XIX foi palco de mudanças nas estruturas social, econômica e política em 

várias partes do globo. A Revolução Industrial impulsionou o capitalismo, fazendo surgir os 

grandes centros industriais, aglomerando pessoas e grupos operários que avolumavam as 

cidades em busca de emprego, mas que não dispunham de boas condições de vida e de 

dignidade. O processo de industrialização chegou ao Brasil a partir de 1930, e sobreveio de 

forma diferenciada no território nacional, tendo grandes concentrações industriais em algumas 

regiões e praticamente nenhuma em outras. Vislumbrou-se ilusoriamente a cidade como lugar 

privilegiado para a instalação dos trabalhadores industriais, para o comércio e serviços, 

transformando os centros urbanos em polos comerciais, absorvedores de tecnologias e, 

consequentemente, irradiadores de novos valores. Isso provocou uma ruptura entre o campo e 

a cidade, relegando um espaço residual ao mundo rural e aos seus significados, forçando a 

população campesina a migrar para os grandes centros, causando êxodo em massa.  

Parafraseando o poeta Patativa do Assaré, poderíamos apelidar tal situação como “a triste 

partida”. 

Utilizando sobretudo a mão de obra advinda do êxodo rural, o período industrial e 

suas transformações (sociais, econômicas, políticas e culturais) é interpretado a partir de uma 

visão centrada na importância da cidade e sua urbanização, fazendo com que o campo passasse 

a ser considerado, desde então, como resíduo de um modo de produção, em oposição à cidade, 

que é o lócus do desenvolvimento e da modernidade. Lefebvre (2001, p. 69) argumenta que 

“[...] devido a esta interpretação e, sobretudo, pelas lógicas de produção que são aprofundadas 

no espaço urbano, passamos de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial e, por 

consequência, para uma “sociedade urbana””. O autor sustenta, ainda, que a cidade em 

expansão acomete o campo, corroendo-o e dissolvendo-o; a vida urbana penetra na vida 

camponesa interferindo em seus elementos tradicionais, como artesanatos, festas populares, 

tradições religiosas etc. 

Em consonância com as ideias de Lefebvre, Sauer (2010, p. 12) afirma que “[...] 

tem-se aí uma dicotomia entre de um lado, meio rural e tradição e, de outro, a cidade e a 
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secularização, um moderno que rompe com as amarras do passado”. Desde então, ocasionou-

se um encantamento pela efervescência dos espaços urbanos e suas possibilidades, o que levou 

o espaço rural ao esquecimento ou a uma posição de antítese à cidade, ao urbano e ao moderno. 

Consequentemente, segundo Ianni (1997, p. 60), 

 

[...] faz tempo que a cidade não só venceu como absorveu o campo, o agrário, a 

sociedade rural. Acabou a contradição cidade e campo, na medida em que o modo 

urbano de vida, a sociabilidade burguesa, a cultura do capitalismo, o capitalismo como 

processo civilizatório invade, recobre, absorvem ou recriam o campo com outros 

significados.  

 

A constatação de que a cidade tem sido o lugar privilegiado do desenvolvimento 

econômico leva a interpretações que afirmam a dominação do urbano e a consequente diluição 

das contradições e diferenças entre o rural e o urbano. O meio rural, sob a visão bucólica, era 

tido como um local de ar puro, natureza preservada, de gente simples na cultura, nos costumes, 

na linguagem e cheia de histórias para contar. No entanto, este não é mais o desenho real da 

ruralidade. Após a expansão da energia elétrica, o avanço das tecnologias aplicadas à lavoura, 

as influências sofridas pelo mercado capitalista e industrial, o modo de vida no meio rural tem 

se urbanizado, e novas culturas e linguagens têm adentrado a casa dos moradores, modificando 

os costumes, o vestuário, a forma de se comunicar e de ver o mundo, através do acesso à 

informação. Silva (1996, p. 7) afirma que “[...] é a modernização do campo e a expansão do 

capital ‘orgânico’ da cidade que realiza a contiguidade espacial, ou melhor, o contínuo urbano-

rural.” 

Esse urbano-rural citado pelo autor processa-se a partir da interrelação entre esses 

dois polos e parte do princípio de que o urbano se expande gradativamente de seus limites 

geográficos, permitindo que haja marcas do estilo de vida e cultura urbana entremeada no 

espaço rural. Em outras palavras, o campo se torna uma continuidade do modo de vida e 

produção das cidades. A este respeito, Garcia Canclini (1998, p. 286) indaga: “Como explicar 

que muitas mudanças de pensamento e gostos de vida urbana coincidam com as do meio rural, 

se não por que as integrações comerciais deste com as cidades e a recepção da eletrônica nas 

casas rurais os conecta diretamente com as inovações modernas?” 

As indagações do autor evidenciam que as transformações no meio rural são 

evidentes, tendo como traços as particularidades urbanas. O rural e o urbano viveram (e vivem), 

nas últimas décadas do século XX, mudanças e introjeções de novos objetos geográficos de 

caráter global; com isso tem havido um ressurgimento e um processo de retomada teórica do 

rural nos últimos anos em perspectivas muito diferentes da leitura acima. Certamente, esta 
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retomada pode ser interpretada como uma simples tentativa de análise do exótico, de algo 

marginal à racionalidade ocidental, como uma tática para apreender aspectos que a cultura 

contemporânea exclui de seu discurso. O fato é que o que vem ocorrendo é o que Sauer (2010, 

p. 36) denomina de a “recriação ou reinvenção” do campo brasileiro. Este processo de 

reinvenção do campo traz consigo também a racionalização, destruindo os últimos resquícios 

que poderiam diferenciar o espaço rural do urbano. No entanto, mais significativo do que uma 

definição precisa das fronteiras entre o rural e o urbano é buscar os significados, do ponto de 

vista dos diferentes agentes, das práticas sociais que operacionalizam as interações entre estes 

espaços. Por outro ângulo, é necessário compreender como as especificidades da produção 

material e humana no rural ocorrem e, sobretudo, como se apresentam as relações com o urbano. 

Carneiro (1998) assegura que tal compreensão conduz a novas teorizações como 

“pluriatividades, ruralidades e urbanidades”, tidas como processos socioespaciais que permitem 

afinar o olhar sobre o campo/cidade e que entrecruzam identidades, territorialidades e modos 

de vida. Deste modo, o que permanece é o bucólico, a nostalgia da natureza, a utopia da 

comunidade agrária, promovendo um contraste histórico que se desfaz na constituição de 

sujeitos políticos e atores sociais no meio rural, impedindo leituras dicotômicas que 

estabelecem uma relação estreita entre moderno e urbano, em contraposição à tradicional e 

rural, criando protagonistas da história e sujeitos modernos, mas que se apropriam de valores e 

perspectivas de forma distinta dos “sujeitos urbanos”. Este aspecto é fundante de uma nova 

ruralidade, constituída por relações de sujeitos autônomos que protagonizam histórias e 

biografias. 

Este processo, associado a outras transformações, como por exemplo as das 

relações de trabalho, leva Graziano da Silva a concluir que as melhorias de condições de vida 

da população rural dependem do grau de urbanização do interior (SILVA, 1996, p. 8), “[...] 

inclusive com incentivos para a geração de empregos não agrícolas no meio rural”. Ainda 

segundo ele, o meio rural brasileiro se urbanizou como resultado do processo de 

industrialização da agricultura. Como exemplo disso temos a eletrificação, que chegou às 

residências por meio de políticas públicas como o Programa Luz para Todos, do governo 

federal, lançado em 2003 e que atendeu boa parte das regiões rurais do país, proporcionando 

uma modernização da cultura, influenciada pelo acesso às mídias, a aquisição de 

eletrodomésticos e as facilidades da vida moderna.  

No entanto, é a partir da leitura histórica dos processos que construíram essa relação 

que é possível perceber a ambiguidade que formou e substantivou os espaços, tornando-os 

contraditórios pelas lentes da atividade produtiva capitalista. As novas atividades produtivas, 
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como o lazer, o turismo, a residência, as chácaras para final de semana e a preservação 

ambiental, assumem os espaços da agricultura propriamente dita e redefinem as relações de 

trabalho com o espaço do campo.  

Todo este processo também teve impacto na educação dos sujeitos do campo, pois 

na medida em que a educação neste espaço é reconhecida e situada historicamente, tem-se o 

desafio de percebê-la no contexto histórico dos povos do campo, com seus projetos de 

sociedade explícitos ou implícitos, de acordo com a pluralidade social.  Segundo Nascimento 

(1995, s/p.), 

A ideia de unir a Educação do campo e contemporaneidade traz em sua essência uma 

discussão paradigmática, pois a Educação do campo, tal como vem sendo concebida, 

somente ganha sentido fora dos marcos do paradigma econômico e social, no qual a 

questão camponesa sempre foi vista como algo a ser revolucionado, superado. 

 

Desmistificando a ideia de que a Educação do Campo é apenas uma educação 

voltada para o rural, homogeneizante, e considerando sua especificidade, é possível pensar uma 

educação que seja articulada com todo este processo de modernização que se instaurou no 

espaço rural. Uma educação que pondere sobre inserção das tecnologias no processo de 

construção do conhecimento, onde educadores e educandos assumam papéis de protagonistas, 

ou seja, que vá da lavoura para a lanhouse. A inserção das tecnologias na educação do campo 

oportuniza aos educandos uma integração com a comunidade que os cerca, rompendo o 

conceito do lugar e do não lugar, transportando-os a outros “lugares” como espaços produtores 

de conhecimento. E que isto possa assegurar o direito de acesso ao conhecimento do campo e 

também para além do campo. Esta proposta em relação à educação do campo rompe com as 

visões estereotipadas do espaço rural, invariavelmente concebido como lugar de atraso, fadado 

à extinção ou à subordinação às relações sociais produtivas urbanas, e afirma que o campo 

constitui espaço de vida, de cultura, de contradições, de luta social pelo acesso e permanência 

na terra, de produção econômica em que trabalhadores lutam para continuar produzindo sua 

vida material e simbólica. 

Diante deste contexto histórico, de acordo com Caldart (2005, p. 149), algumas 

ações são urgentes, como: “[...] o reconhecimento da necessidade da escola no e do campo; e 

pensar em uma proposta de escola que leve em conta a tendência de superação da dicotomia 

rural-urbano, uma proposta de uma educação básica que assumisse a identidade do meio rural 

[...]”. Deste modo, o domínio dos meios de comunicação, da internet e, sobretudo, o pleno 

domínio da língua por meio da leitura e do letramento oportunizam a este indivíduo partícipe 
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da nova ruralidade sentir-se parte do seu lugar, do novo lugar, dos entre lugares e de todos os 

outros lugares onde a capacidade leitora e comunicativa puder transportá-lo. 
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3 OS FIOS QUE SE CRUZAM: TECENDO UM OLHAR SOBRE O ENSINO DE 

LEITURA E A PRÁTICA DOCENTE  

 

 

 

 “E se encorpando em tela, entre todos, 

se erguendo tenda, onde entrem todos, 

se entretendendo para todos, no toldo 

 (a manhã) que plana livre de armação. 

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão.” 

 

(João Cabral de Melo Neto) 

 

 

3.1 Conhecendo os fios: as diretrizes curriculares sobre o ensino e aprendizagem em Língua 

Portuguesa e os fios que tecem a leitura 

 

Com fios que se iniciam na História, intentamos traçar um olhar cronológico sobre 

marcos difusores que principiaram a propagação da leitura e, por conseguinte, o seu processo 

de ensino. Sendo uma prática intimamente relacionada ao contexto sócio histórico das 

sociedades, a dinâmica da leitura se modifica de acordo com a finalidade da ação de ler. O 

leitor, então, é sempre um sujeito condicionado por concepções construídas historicamente e 

assumidas em personalidades de diferentes identidades no caminhar de suas leituras. De acordo 

com estudos de Roger Chartier (1999), a primeira revolução da leitura se deu com Gutemberg, 

no século XV, com a invenção da imprensa, proporcionando o livre comércio de livros com 

uma produção em grande escala e, como consequência, um aumento de leitores. Segundo Lajolo 

e Zilberman (1996, p. 60), 

 

[...] esse acontecimento, teve consequências decisivas para o que hoje se chama de 

literatura, porque o continente do texto escrito deixou de ser matéria de feitura 

artesanal e passou, sobretudo depois do século XVIII, a ser fabricado em grande 

quantidade, até ser alvo da produção maciça. 

 

 

No Brasil, o processo de ensino de leitura iniciou-se com a educação jesuítica a 

partir de 1549. “Essa educação era instrumento fundamental na formação da elite colonial, ao 

mesmo tempo em que se propunha a ‘alfabetizar’ e ‘catequizar’ os indígenas”. (MOLL, 1996, 

p. 13). Os jesuítas priorizavam a não pedagogia, acionando, no cotidiano, o aparato repressivo 
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para inculcar a obediência à fé, ao rei e à lei. As primeiras práticas pedagógicas moldavam-se 

ao ensino do latim e eram voltadas aos poucos que tinham acesso a uma escolarização mais 

delongada. Tais práticas visavam à construção de uma civilização de aparências com base em 

uma educação claramente reprodutivista, voltada para a perpetuação de uma ordem patriarcal e 

colonial. O ensino da leitura limitava-se, nessa época, às escolas de ler e escrever criadas e 

mantidas pelos jesuítas. Eram raras as evidências coloniais de leitores e leituras de diferentes 

mediações sociais. A possibilidade de saber ler estava restrita a letrados que ocupavam lugares 

institucionais da hierarquia nos aparelhos administrativos, burocráticos e clericais. Os poucos 

leitores do Brasil Colônia sofriam com a falta de escolas, bibliotecas, livrarias e gráficas. Com 

isso, os poucos escritores sentiam-se privilegiados e, ao mesmo tempo, desanimados, por não 

haver companhia intelectual. 

A vinda da Família Real para o Brasil em 1808 deu um novo rumo ao projeto 

educacional vigente e, para terem atendidas as necessidades da nova Capital do país, D. João 

VI refundou a Academia Militar, criou duas escolas de medicina, no Rio de Janeiro e em 

Salvador, e a Imprensa Régia. Antes disso, praticamente inexiste a história de textos impressos 

no Brasil, o que dificultou a disseminação de práticas de leitura mais intensas e consistentes. 

Alguns autores afirmam que, naquela época, o país era como uma colônia sem imprensa e sem 

livros, pois a Impressão Régia era de monopólio do governo. O Estado atuava como mediador 

da venda, impressão e importação de obras; mediava também as operações que envolviam como 

partes interessadas, escritores, livreiros e impressores. 

 Adiantando-nos um pouco mais na história, nas últimas décadas do século XIX, a 

disciplina Língua Portuguesa passou a integrar os currículos escolares brasileiros. Assim, a 

leitura passou a fazer parte, de forma mais intensa, do cotidiano dos alunos.  Como a impressão 

de livros ainda não era um ato disseminado, os métodos adotados para o ensino de leitura, neste 

período, baseavam-se na leitura em voz alta. Até a metade do século, os livros de leitura 

didáticos praticamente não existiam, sendo os relatos de viajantes, documentos de cartórios, os 

relatos e as autobiografias as fontes de leitura a base para a prática pedagógica da leitura. A 

maioria dos livros, para os que tinham acesso a eles, era selecionada e indicada pela Igreja. 

Coube aos gabinetes de leitura6 subverterem a ordem do poder, pois cumpriram a função de 

alfabetizar, incentivar a leitura e propagar as ideias abolicionistas e republicanas. “O 

                                                           
6“Enquanto lugar de mediação da cultura letrada, os gabinetes de leitura interligavam as relações entre autores, 

editores, livreiros e leitores, pois franqueavam o acesso de classes menos abastadas ao universo do impresso, 

aumentando o número do público leitor, ampliando o espaço para formação e renome de novos autores e 

permitindo a circulação de obras consideradas insurgentes, visto que o espaço do gabinete era de caráter laico. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 2). 
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abrasileiramento dos livros didáticos só se torna realidade no fim do século XIX” (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1996, p. 183). 

Com o advento da República, a preocupação com a nascente industrialização 

influenciou a estrutura curricular, tendo em vista a formação profissional e o fortalecimento do 

caráter utilitário da educação. A realidade era a de um sistema escolar elementar fragilizado, 

com altos índices de analfabetismo. Diante das modificações de ordem política, econômica e 

social ocorridas após a proclamação da República, a educação se tornou um instrumento de 

modernização e progresso para o Estado republicano. Destarte, visando “[...] reverter o ‘atraso 

do Império’ e fundar uma ‘civilização nos trópicos’” (MORTATTI, 2004, p. 55, grifos da 

autora), intensificaram-se as ações para a implantação das escolas seriadas, que, posteriormente, 

foram institucionalizadas com a criação dos grupos escolares, como também para a 

universalização do processo sistemático de escolarização do ensino de leitura e escrita e para a 

configuração de novos métodos de ensino.  

Só no início do século XX, com as teorias linguísticas, começam a se ouvir os ecos 

de uma mudança, mas, ainda assim, o ensino da língua se mantinha voltado à tradição 

gramatical, buscando-se a homogeneidade padronizada. Havia, nesse período, uma urgência em 

alfabetizar a maior parte da população. No ano de 1934, o professor Lourenço Filho, tomando 

por base os pressupostos teóricos do movimento escolanovista, construiu os testes ABC, que 

tinham por objetivo verificar o nível de maturidade das crianças para a aprendizagem da leitura 

e da escrita. Segundo Marcuschi (2000), até a década de 1950 do referido século, havia o 

predomínio da concepção de língua como sistema de regras, concepção esta impulsionada pelos 

estudos estruturalistas, cuja ênfase recaía nas análises fonológica, morfológica e sintática da 

língua, não havendo uma preocupação latente com o ensino de leitura, resumindo-se apenas a 

leituras em livros didáticos tecnicamente estruturados. O ensino, então, destinava-se a uma elite 

que valorizava a gramática normativa calcada na norma padrão. As camadas populares não 

tinham acesso à escola, pois as vagas eram escassas. É fato que, devido às novas demandas da 

sociedade urbana e industrial houve uma ampliação do acesso à escola, porém ainda era nítida 

a distinção entre dois modelos escolares. De um lado, a escola dos filhos da elite burguesa, que 

atendia a uma pequena parcela da população no intuito de formar os futuros dirigentes do país; 

de outro lado, a escola que recebia os alunos oriundos das camadas populares e os ensinava a 

ler, escrever e calcular com o propósito de formá-los para o trabalho, ou seja, constituir a classe 

operária subalterna, mão de obra barata dentro de um novo modelo de sociedade. 

A partir da primeira metade do século XX surge uma das mais fascinantes 

personalidades literárias do país – Lobato −, com uma vasta e diversificada obra quanto a 
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gêneros e orientação, criando uma literatura centralizada em alguns personagens que percorrem 

e unificam seu universo ficcional.  Em 1921, ao criticar o resultado de uma pesquisa realizada 

pelo jornal O Estado de São Paulo em livrarias sobre o que se lia no país, constatou que as 

obras eram escritas para uma elite. A educação manteve esta característica até meados do século 

XX, quando se iniciou no Brasil, a partir da década de 1960, um processo de expansão do ensino 

primário público, que incluiu, entre outras ações, a ampliação de vagas para ingresso na escola. 

Conforme Bunzen (2005, p. 55), até este período “[...] há uma ênfase no ensino de 

leitura, entendida como prática de decodificação e memorização de textos literários, reservando 

para ensino da produção de textos um lugar apenas nos níveis mais elevados”. A situação 

começa a se transformar a partir desta década, quando se firma o processo de democratização 

da escola, em consequência de um novo modelo econômico. A proposta educacional, agora, 

passa a ser condizente com a expectativa de se atribuir à escola o papel de fornecer recursos 

humanos que permitam ao governo realizar a pretendida expansão industrial.  É importante 

destacar que, no interior do contexto político de ditadura militar, o educador Paulo Freire criou 

o método para a alfabetização de adultos e, especificamente, para o trabalho com a leitura em 

classes de alfabetização. Suas ideias acerca da importância do ato de ler foram pioneiras, num 

cenário ditatorial em que a leitura era tida como uma prática perigosa e, como tal, deveria ser 

censurada e prescrita. 

A concepção crítica de leitura somente começa a ser discutida no Brasil em meados 

da década de 1970, quando novas finalidades foram atribuídas à educação. Muitos estudos e 

pesquisas alcançaram patamares mais delimitados, teórica e metodologicamente, no que 

concerne à prática da leitura e a sua relação com a escola e a sociedade. Sobre este período 

Chartier (1996, p. 11), elucida  

 

É durante os anos 1970 que os profissionais da análise de textos começam a estudar 

leitura. A obra literária que, até então, era entendida na sua relação com sua época, 

uma vida, um inconsciente ou uma escrita é repentinamente considerada em relação 

àquele que, em última instância, lhe fornece sua existência: o leitor.  [...]. O interesse 

pela leitura começa a se desenvolver no momento em que as abordagens 

estruturalistas começam a sofrer certo cansaço. 

 

O avanço nesse campo de estudo justificou‐se tanto pelas contribuições das 

Ciências da Linguagem, da Psicolinguística e da Sociolinguística quanto pela constatação de 

uma crise da leitura, visto que esta não vinha sendo tratada para fins utilitários. Nesse contexto, 

uma concepção tecnicista de educação gerou um ensino baseado em exercícios de 
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memorização, no qual “[...] a visão de reforço é acentuada, pois a aprendizagem é entendida 

como processada pela internalização inconsciente de hábitos” (PERFEITO, 2007, p. 827).  

Desse vínculo decorreu a instituição de uma pedagogia tecnicista que se pautava na 

concepção de linguagem como meio de comunicação (cujo objeto é a língua vista como 

código), com um viés mais prático e utilitário, em detrimento do aprimoramento das 

capacidades linguísticas e leitoras do falante. Este viés utilitário do trabalho pedagógico 

relacionado à prática de leitura afastava o aluno vindo das classes menos favorecidas, da norma 

culta da língua e do acesso às leituras circundantes na época. Em muitas escolas, alguns objetos 

de leitura eram proibidos, como as histórias em quadrinhos e algumas práticas de leitura. Esse 

pensamento perdurou até o final da década de 1970 e início dos anos 1980, quando começaram 

a entrar na escola outros materiais de leitura como, por exemplo, os jornais. Os livros infantis 

também começaram a se modificar; ganharam mais ilustrações, agora coloridas, e os textos 

ficam menos densos, mais atrativos. As propostas de reformulação do ensino indicavam, 

fundamentalmente, mudanças no modo de ensinar, pouco considerando os conteúdos de ensino; 

novos modos de ler e inovadores papéis passaram a ser atribuídos à leitura na escola.   

Após o ano de 1985, verifica-se, então, um período de abertura política do País que 

se fez acompanhar da democratização da escola pública e dos bens culturais, dentre eles a leitura 

que nesta conjuntura não poderia dispensar propostas pedagógicas que levassem em conta as 

novas necessidades trazidas para o espaço escolar. O livro O texto na sala de aula, organizado 

por João Wanderley Geraldi em 1984, marcou as discussões sobre o ensino de Língua 

Portuguesa no Paraná, incluindo artigos de linguistas como Carlos Alberto Faraco, Sírio 

Possenti, Percival Leme Britto e o próprio Geraldi, presentes até hoje nos estudos e pesquisas 

sobre o ensino. Nessa coletânea, os autores citados dialogam com os professores, mobilizando-

os para a discussão e o repensar sobre o ensino da língua materna e para a reflexão sobre o 

trabalho realizado nas salas de aula. Geraldi, em seu artigo “Unidades básicas do ensino de 

Português”, defende uma abordagem de unidades básicas para o ensino de português (leitura, 

produção textual e análise linguística), tendo o texto como ponto de partida. O ensino de Língua 

Portuguesa é, assim, redimensionado com as contribuições dos estudos do texto. A partir de 

então, tem-se uma larga produção de outras leituras dentro do ambiente escolar. Formar leitores 

passou a ter outro significado que não propriamente desenvolver as competências e usos da 

leitura, mas antes ensinar outros fatos através da leitura escolar. Desta forma a leitura deixa de 

ser apenas meio estético para se constituir também meio linguístico.   

Nesse contexto, a literatura infanto-juvenil acaba sendo privilegiada pelas políticas 

públicas, pela prioridade do trabalho de formação do leitor. A produção literária é, então, 
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favorecida por uma política educacional que investe na compra de livros e incentiva o 

desenvolvimento do setor editorial: entre os anos de 1984 e 1996, foram criados programas 

oficiais de fomento ao livro, como o Programa Nacional Salas de Leitura (PNSL), para 

distribuição de livros de literatura às escolas. Mais adiante, em 1993, o Ministério da Cultura 

desenvolve o programa Uma Biblioteca em Cada Município, auxiliando na implantação de 

1.573 bibliotecas públicas no país e, em 1997, iniciou o Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), em vigor até os dias atuais. Foi também na última década do século XX que o 

Ministério da Educação lançou a coletânea dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que 

traz orientações sobre o trabalho com leitura nas aulas de Língua Portuguesa e fundamentam a 

proposta para a disciplina. O documento aborda a concepção interacionista de Vygotsky e 

conduz a uma reflexão acerca dos usos da linguagem oral e escrita cujos objetivos focam na 

organização dos conteúdos, nos processos avaliativos e nas práticas de ensino. 

Os PCN apresentam, inicialmente, na organização de conteúdo, os conteúdos 

conceituais e procedimentais referentes a cada uma das práticas de estudo da língua, a saber: 

prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos; prática de produção de textos orais 

e escritos; prática de análise linguística. Todos os conteúdos conceituais apresentados por este 

documento giram em torno do estudo do texto e das abordagens de leitura, trazendo-o como 

objeto do ensino. Após o lançamento dos PCN, não houve um outro documento que abarcasse 

o ensino de leitura de forma tão específica, motivo pelo qual o documento se mantém vigente 

até os dias atuais, mesmo transcorridos vinte e seis anos de sua publicação. 

O final do século XX e a chegada do século XXI apresentam uma era de transição 

de uma sociedade capitalista, de produção industrial e de massa, voltada para o consumismo e 

para espetacularização, à “sociedade do conhecimento”, voltada para o capital intelectual.  

Nessa transição e conforme demonstrado desde o início dessa seção, a escola continua sendo 

compreendida como espaço privilegiado de permissão à leitura. Não mais uma leitura literária, 

utilitária e tecnicista, mas flexível, que admite outros textos, outros veículos e novos leitores. 

Na efervescência do século XXI, consideramos que a leitura possibilita manifestações 

socioculturais alongadas no tempo e espaço.  

 

3.2 Entre alinhavos e costuras: os saberes e os fazeres dos professores no ensino de leitura 

  

Não intentamos, neste momento da nossa escrita, percorrer a trajetória histórica da 

formação do professor de Língua Portuguesa, mas sim analisar as competências e saberes 



42 

 

exigidos deste professor para atender à demanda contemporânea do ensino e, sobretudo, atender 

às especificidades dos alunos aos quais ensina. Conforme afirma Geraldi (2010, p. 82), 

[...] nós nos formamos professores ao longo de alguns anos de estudos que adquirimos, 

que encorpamos, e que nos remodelam, nos tornam a pessoa que não éramos. 

Seguramente, esse tipo de formação é consequência de um longo processo histórico 

de construção da identidade profissional do professor, [...]. Certamente reconhecemos 

que desta forma nos formamos professores. 

 

Compreender a constituição do professor sob a perspectiva apontada por Geraldi 

significa entendê-la vinculada a um estatuto mutável, que se constrói diferentemente em cada 

época e em cada sociedade. Apropriando-nos dessa tessitura, é possível afirmar que à medida 

que as sociedades se modificam, seus horizontes se alteram em função da integração de novos 

aspectos da existência dos indivíduos. Desta forma, conforme discorremos anteriormente, o 

ensino de leitura também caminhou e se modificou para atender à sociedade “mutante” da 

mesma maneira que a formação dos professores também. De um ponto de vista geral, os 

desafios postos para a formação dos docentes estão imbricados à experiência social 

contemporânea e às políticas orientadas pela legislação de cada esfera governamental. O 

conjunto dos critérios para esta constituição formativa dos docentes de Língua Portuguesa e as 

realidades sociais se modificam, entretanto a incorporação de novos elementos aos que já 

existiam não se dá de forma pacífica, mas em um processo de luta que provoca a reavaliação e 

o realinhamento das políticas pensadas para este fim. Não iremos esmiuçar essa discussão, mas 

vale apontar que muitas são as mudanças que têm ocorrido no processo de ensino 

aprendizagem, impulsionando os professores a buscarem aprender e ensinar. De acordo com o 

artigo 62 da LDB (1996), a formação inicial em licenciatura plena é condição primária para 

lecionar na educação básica. 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio na modalidade normal (BRASIL, 1996). 

 

Em obediência ao artigo supracitado da LDB 9394/96, a Resolução n.º 2, publicada 

em julho de 2015 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em seu artigo 3º, inciso 6º, 

assegura que o projeto de formação para os profissionais da educação básica deve ser elaborado 

e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição de educação superior e o sistema de 

educação básica em regime de colaboração, e deve contemplar:  
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I - Sólida formação teórica e interdisciplinar dos profissionais;  

II - A inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da 

rede pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente;  

III - A contexto educacional da região onde será desenvolvido;   

IV - As atividades de socialização e a avaliação de seus impactos nesses contextos;   

V - A ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade 

comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais da formação dos 

professores, e da aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras);   

VI - As questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-

racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios 

de equidade. 

 

Guimarães (2005) aponta que, apesar de assegurada na legislação educacional 

vigente, a formação docente em nível superior para os profissionais da educação básica e os 

problemas relativos à esta formação parecem praticamente inalterados ao longo das últimas 

duas décadas. E quando se trata do campesinato, a situação fica ainda mais crítica, pois é um 

espaço permeado por especificidades, o que exige uma formação que considere esse aspecto e 

que não generalize as realidades a serem trabalhadas. Caldart (2012) afirma “[...] que a escola 

do campo está vinculada à realidade dos sujeitos, realidade esta que não se limita ao espaço 

geográfico, mas que se refere principalmente aos elementos socioculturais que constituem os 

modos de vida desses sujeitos”.  Essa questão, dentre outras já citadas, condicionou a educação 

do campo a planos inferiores e levou a um quadro de precariedade no funcionamento da escola 

do campo, bem como impactou na formação dos professores. É comum encontrarmos, nas 

escolas do campo, professores não licenciados ou licenciados em uma disciplina, porém 

ministrando aula em outra disciplina. Este fator peculiar na educação do campo de não possuir 

docentes licenciados em Língua Portuguesa, mas que ministra aulas na disciplina provoca uma 

inquietação acerca do ensino de leitura e do processo de aquisição do letramento.  

No estado da Bahia, apenas duas universidades oferecem cursos na área de 

educação do campo. São elas: a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), no âmbito 

de graduação e pós-graduação, e a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no 

âmbito da pós-graduação. Levando em conta o número de escolas situadas no campo em todo 

o estado, esta oferta é insuficiente.  

Registramos que estas universidades não oferecem habilitação específica na área de 

Língua Portuguesa. Ao analisarmos o ementário dos cursos de graduação e pós-graduação das 

instituições citadas anteriormente, constatamos que oferecem disciplinas que abordam aspectos 

históricos, teóricos, políticos e sociais da educação campesina, sem se preocuparem com os 

aspectos metodológicos e práticos do ensino. Neste sentido é que, na discussão sobre a 
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formação do professor do campo, torna-se fundamental refletir acerca dos saberes que os 

professores que atuam nesta modalidade, isto é, ministrando aulas na disciplina de Língua 

Portuguesa, possuem e desenvolvem ao longo do seu percurso profissional, a fim de que estes 

não desenvolvam uma prática docente urbanocêntrica (tendo na cultura urbana seu marco). De 

acordo com Guimarães (2005, p. 30), 

 

A prática profissional determina os contornos da profissionalidade a ser buscada nos 

processos de formação inicial e continuada e estes contribuem para a construção de 

novas práticas compreendidas para além dos limites da transmissão de conhecimentos 

e das habilidades e desempenhos imediatamente visíveis.  

 

Guimaraes Tardif (2002) nomeia este contorno da profissionalidade de saberes que 

constroem a profissão docente. O autor defende os saberes experienciais como aqueles que 

surgem na e pela prática, validados pelo professor e acoplados na constituição de seu 

profissionalismo. Seguindo pela construção teórica do autor e a par das especificidades da 

educação do campo, no que diz respeito ao ensino de leitura, tais saberes advindos da 

experiência tornam-se um recurso tangível para os professores, diante da precariedade da 

formação específica para a docência, pois neste percurso do ir e vir entre formação inicial, 

teorias, metodologias e práticas pedagógicas tecem-se novos saberes. Nóvoa (2009, p. 13) 

elucida que a formação de professores deve ser incorporada com um forte elemento que é a 

prática. Segundo ele, 

 

O debate educativo esteve marcado, durante muito tempo, pela dicotomia 

teoria/prática. É certo que, logo no final do século XIX, Henri Marion afirma que, de 

entre todas as ciências práticas, a ciência política é a mais próxima da pedagogia, uma 

vez que tem como objetivo a ação e não o saber (1887, p. 2238). E, alguns anos mais 

tarde, em 1902, Émile Durkheim avança mesmo o conceito de teoria prática, para 

tentar escapar a uma inútil dicotomia (1993, p. 80). Mas a verdade é que não houve 

uma reflexão que permitisse transformar a prática em conhecimento. E a formação de 

professores continuou a ser dominada mais por referências externas do que por 

referências internas ao trabalho docente. Impõe-se inverter esta longa tradição, e 

instituir as práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação. 

 

No entanto, quando tratamos da educação do campo, não basta inverter a longa 

tradição citada pelo autor, porque se instaura um “embaraço na trama”; de um lado estão os 

alunos do campo, que anseiam por um ensino que seja capaz de atendê-los e incluí-los na 

sociedade letrada, sendo necessário para isso um profissional que tenha tal capacidade 

epistemológica para a disciplina de Língua Portuguesa; de outro lado, os professores que 

possuem formação acadêmica deficitária e que ancoram-se nos saberes experienciais, não 

conseguindo, pois, elevar os índices de letramento dos alunos. Deste modo, pretendemos, neste 
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ponto, chamar atenção para a importância de um conhecimento que transita entre teoria e prática 

e que se reflete no processo histórico da constituição desta modalidade de ensino: o papel dos 

indivíduos, dos contextos, as dúvidas que persistem, as hipóteses alternativas etc. Como escreve 

Lee Shulman (1986) num texto seminal, para ser professor não basta dominar um determinado 

conhecimento; é preciso compreendê-lo em todas as suas dimensões. Os saberes e os fazeres 

dos educadores que atuam no campo precisam estar ancorados em si.  

Caldart (2002) afirma que “[...] construir uma educação do campo significa pensar 

uma escola sustentada no enriquecimento das experiências de vida, não em nome da 

permanência nem da redução destas experiências, mas em nome de uma reconstrução dos 

modos de vida”. A respeito desta visão apresentada pela autora e em conformidade com a 

necessidade do entrelaçamento dos saberes, afirmamos que este contexto requer um professor 

que desenvolva competências para continuar aprendendo de forma crítica, em níveis mais 

complexos de estudos. Essas competências são de nível cognitivo, cultural, psicomotor e 

socioafetivo. Isso implica transpor a ideia firmada culturalmente de que cabe ao professor de 

LP apenas a preservação da norma culta e a correção do idioma. Ao contrário, cabe, sobretudo 

a ele, transformar a leitura em objeto de aprendizagem, ou melhor, de várias aprendizagens. 

Sobre isso Pereira7 (2016) afirma: 

 

Primeiramente conscientizar-se de que o professor de Língua Portuguesa não é só ser 

professor de Gramática. É ser polivalente. Por tal, entenda-se, relacionar-se bem com 

leitura, literatura, antropologia, sociologia, história geografia porque efetivamente 

uma língua viva se funda em tudo isso, é denominador comum, é fator de unidade. 

Polariza, congrega, instiga, enfim, é agente de cultura. Antes de mais nada, não será 

um acomodado, abrindo a gramática e lendo conceitos ou usando o livro didático 

como muleta e não complemento. Não poderá chegar e dizer: − ‘Hoje nós vamos 

aprender Sujeito e Predicado. Sujeito é... Predicado é...’ 

 

O profissional citado por Pinheiro, apresentado por Shulman e conclamado por 

Caldart precisa atravessar o paradigma das nomenclaturas conteudísticas dos currículos 

engessados nos termos da oração, nos textos prontos, dnas leituras sem fruição. É preciso, 

enfim, compreender que este novo profissional será um professor de linguagens, ou de estudos 

da linguagem, e deve ter a compreensão de que o conhecimento não é estável e que cada saber 

possui o seu lugar e se relaciona entre si. Um não invalida o outro. Antes, todos coexistem e 

habitam no mesmo lugar, ou seja, o saber da experiência não existe sem o saber científico e 

                                                           
7 PEREIRA, Maria T.G. Propostas para um ensino prazeroso de língua portuguesa. Disponível em: 

<http://www.filologia.org.br/revista/40suple/propostas_para_um_ensino.pdf>. Acesso em: jan. 2016. 
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assim por diante. É necessário compreender a importância de desconstruir saberes cristalizados 

e construir outros saberes condizentes com as reais necessidades e expectativas dos alunos do 

campo.  
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4 PELAS TRAMAS DO BORDADO, O ENTRELAÇAR DOS FIOS 

 

4.1 Primeiro fios: as narrativas (auto)biográficas 

 

 

“As linhas que passam pelos meus dedos  

E resvalam sobre a trama do tecido 

Fazem alguns matizes tão bonitos  

E embelezam o bordado pretendido.” 

(Amarília – A trama do bordado) 
 

 

 

Como a epígrafe citada acima, produzimos os fios desse percurso na construção da 

pesquisa, tecendo-nos com as marcas da implicação axiológica. Tomamos estas marcas como 

força mobilizadora, por se tratar de tarefa investigativa que consiste em experiência, e não em 

experimento. Ao assumir essa tarefa de tecer os escritos para narrar os enredos cujos 

personagens revelaram as suas trajetórias de formação e profissão como quem propõe a costura 

de uma colcha, retalho a retalho, ou como quem tece os ordados de um bordado, convidamos 

nossos personagens a revelar suas tramas. 

Considerando os objetivos elencados para esta pesquisa, o referido trabalho se 

configura como uma pesquisa qualitativa e de abordagem descritiva, por considerar a 

subjetividade dos indivíduos e do ambiente da referida escola. Para Minayo (2000), a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. E foi justamente por 

tal acepção e motivo que esta abordagem qualitativa foi escolhida para aportar esta pesquisa. 

Deste modo, o presente capítulo apresenta os caminhos trilhados, visando indicar a natureza e 

o tipo de estudo desenvolvido, o contexto e os sujeitos da pesquisa, bem como os dispositivos 

construídos para o alcance dos dados e a proposta de análise dessa produção. 

Tendo na Educação do Campo o tear da nossa pesquisa, consideramos pertinentes 

as contribuições teórico-metodológicas com narrativas autobiográficas, por compreendermos 

que o ato de fiar/tecer está poeticamente associado à criação. Assim, a ação de tecer o fio da 

própria existência humana, de constituir-se sujeito é também um ato criador. Todos as 

participantes foram convidadas ao exercício da tecitura e tornaram-se cônscias de todo o 

processo. Como investigação, tal abordagem contribuiu para a apreensão dos percursos  pessoal 

e profissional das professoras que atuam na Educação do Campo no que toca às questões 
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vinculadas à prática pedagógica de professores da disciplina Língua Portuguesa e ao processo 

de ensino/aprendizagem da leitura, suas vivências e experiências. Conforme Delory-

Momberger (2008), a atribuição epistemológica da pesquisa autobiográfica tem possibilitado 

apreender características — bases teórico-científicas dos modelos biográficos através da 

biografização — como marcas das identidades e subjetividades dos sujeitos em processos de 

aprendizagens e desenvolvimento cotidianos.  

As (auto)biografias, ao estarem constituídas por narrativas em que se desvelam 

trajetórias de vida, são processos de construção que têm a qualidade de possibilitar maior 

clarificação do conhecimento de si, como pessoa e profissional, àquele que narra sua trajetória. 

Moita (1995, p. 113) considera que tal metodologia carrega potencialidades de diálogo entre os 

aspectos individual e o sociocultural, já que “[...] põe em evidência o modo como cada pessoa 

mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma à sua 

identidade, num diálogo com os seus contextos”. O método biográfico surge como resultado de 

considerações epistemológicas e teóricas, na perspectiva de pôr em prática uma tomada de 

consciência dos processos pelos quais os sujeitos se formam.  Nesse sentido, Antônio Nóvoa e 

Mathias Finger acrescentam que “[...] o método biográfico se justifica pelo fato de valorizar 

uma compreensão que se desenrola no interior da pessoa, sobretudo em relação a vivências e a 

experiências que tiveram lugar no decurso da sua história de vida” (NOVOA; FINGER, 1988, 

p. 84).  

À medida que as linhas da escrita foram passando pelos nossos dedos, os matizes 

foram se apresentando entre cores, dores e afeições, e desvelaram uma experiência única e 

frutífera. As experiências já traçadas e compartilhadas são vistas como possibilidades de 

atribuir sentido ao que nos acontece. Souza (2006a, p. 14), ao se referir ao efeito das narrativas 

para aqueles que as elaboram salienta que “[...] a escrita da narrativa remete o sujeito a uma 

dimensão de autoescuta, como se estivesse contando para si próprio suas experiências e 

aprendizagens que construiu ao longo da vida, através do conhecimento de si”. 

A escolha por este aporte metodológico ocorreu quando nos propusemos a 

compreender nosso objeto de estudo, que abrange, além da vertente educacional, os demais 

alcances do conhecimento dos indivíduos envolvidos no processo, tais como trajetórias de vida 

e relações sociais. Consideramos, ainda, na escolha, a dimensão atemporal desta abordagem, 

pois, diferentemente de guardar a linearidade do tempo, como é habitual em outras 

metodologias, ela envolve o tempo decorrido presentificando o passado. Isso se justifica por 

necessitarmos conhecer os indivíduos da pesquisa e a constituição de suas subjetividades. Esses 
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aspectos potencializam a contribuição da narrativa, clarificam de quem é a voz que fala, de 

onde surge, em quais circunstâncias ela é produzida. 

Como instrumento de produção dos dados escolhemos as narrativas de si, por 

acreditar, diante dos estudos de Delory-Momberger (2006 e 2008), Clementino Souza (2008-

2013), Moita (1995), Abrahão (2006), Josso (2004), dentre outros, que este tipo de escrita abre 

espaços e oportuniza aos sujeitos falarem-ouvirem-lerem-escreverem sobre suas experiências 

formadoras e descortinarem possibilidades através do vivido. Adotamos como inspiração neste 

trabalho os procedimentos do Ateliê Biográfico de Projeto (ABP), de autoria de Christine 

Delory-Momberger (2006).8 O ABP, como qualquer outra modalidade de método 

(auto)biográfico, mobiliza a reflexão que induz os participantes a reconhecer os processos 

vivenciados e a formular suas vivências enquanto experiências de apropriação, enfatizando o 

poder de direcionamento e transformação dos sujeitos. Intentamos adotar, na realização dos 

ateliês, a técnica do Grupo Reflexivo de Mediação Biográfica (GRMB) com o propósito de 

elucidar as narrativas sobre as histórias de vida, pois a interação social no grupo é entendida 

como um método de pesquisa para a construção de dados empíricos com vistas à compreensão 

de um questionamento ou de um tema colocado pela pesquisa.   

A autora Maria da Conceição Passeggi retoma o conceito de grupo reflexivo a partir 

da proposta de Wolfgang Wagner (1998)9, que a levou a refletir sobre a noção de pertencimento 

e de uma atitude reflexiva que se encontra no cerne das práticas de formação, mediante o uso 

de narrativas. Nesse caso, admite-se como hipótese que, ao narrar e refletir sobre o que foi 

significativo para a formação intelectual e profissional, “[...] a pessoa não muda os fatos, mas 

pode melhor situá-los historicamente e lhes dá uma nova interpretação” (PASSEGGI; 

GASPAR, 2013, p. 68). Nesse sentido, o grupo é um espaço-tempo de construção de 

conhecimentos constituído por pessoas que pertencem a um mesmo grupo social e que se 

reúnem com objetivo de refletir sobre suas experiências a fim de melhor compreender a 

historicidade de suas aprendizagens e modificar as relações consigo mesmo e com o outro, 

percebendo-se como sujeitos históricos. Essa técnica adota os princípios éticos norteadores do 

movimento socioeducativo das histórias de vida em formação descritos por Passeggi (2011), a 

                                                           
8 O procedimento do ateliê biográfico de projeto inscreve a história de vida em uma dinâmica prospectiva que liga 

as três dimensões da temporalidade (passado, presente e futuro) e visa fundar um futuro do sujeito e fazer emergir 

seu projeto pessoal. DELORY-MONBERGE, Cristine. Formação e Socialização: os ateliês biográficos de 

projetos. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.32, n.2, p.359-371, maio/ago, 2006. 
9 Wolfgang Wagner, psicólogo inglês que utilizou o conceito de grupo no âmbito da psicologia social. Maiores 

aprofundamentos em: WAGNER, Wolfgang. Sociogênese e características das representações sociais. In: 

MOREIRA, Antônia Silva Paredes; OLIVEIRA, Denize Cristina (Org.). Estudos interdisciplinares de 

representação social. Goiânia: AB, 1998. p. 3-25. 
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saber: liberdade; convivialibilidade; confiabilidade; autenticidade; direito da autoria; formação 

do professor formador; e contrato entre os participantes.  

Ao compreendermos que a construção da narração se inscreve na subjetividade e se 

estrutura num tempo que não é linear, mas num tempo da consciência de si, das representações 

que o sujeito constrói de si mesmo, adotamos como proposta de análise dessa produção a 

perspectiva de análise dialógica do discurso bakthiniano a partir da qual extraímos os conceitos 

de alteridade, interação, dialogismo e ato responsivo. Desta forma, cada encontro dos ateliês 

foi ancorado tematicamente nos conceitos supracitados, perfazendo um total de quatro 

encontros, o que nos possibilitou atender aos objetivos de nossa pesquisa e a responder à 

questão que a norteou. Descreveremos, a partir deste ponto, como se organizaram os fios dessa 

tecitura.  

 

Quadro 2 - Síntese dos ateliês realizados 

 

Ateliê Objetivo Data  

1. Tramando os fios: A 

alteridade de SER 

Título: “Somos feitos de 

pedaços”. 

 Resgatar as memórias pessoais das professoras 

participantes da pesquisa e suas raízes identitárias. 

10/06/2016 

2. O exercício de tecer: o 

SER e sua história 

Título: “Nossos retalhos”. 

 Conhecer suas construções pessoais enquanto 

alunas e como foram afetadas pela leitura nos anos 

escolares. 

04/08/2016 

3. O manusear do tear e os 

saberes da formação: O dito 

pelas professoras 

Título: “Retratos de si e da 

sala de aula”. 

 Analisar sobre a formação profissional das 

docentes com o objetivo de compreender as 

movências pela escolha da profissão docente e pelo 

local de trabalho. 
 

14/09/2016 

4. Os tecidos se entrelaçam: 

O feito no ensino de leitura 

na Educação do Campo. 

Título: “Memórias de 

Leitura”. 

 Observar de que forma as docentes concebem sua 

prática no ensino de leitura e os sentidos que elas 

atribuem a esta atividade na Educação do Campo. 

05/10/2016 

Fonte: Dados da pesquisa - Quadro criado pela autora. 

 

4.2 Tramando os fios: a alteridade de SER  

 

O sujeito é cercado de fatores em sua constituição histórica: fatores hereditários, 

sociais e culturais. São estes que dão ao indivíduo as nuances dos liames identitários. Em suma, 
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“somos feitos de pedaços”10, e na trama das nossas vidas são estes pedaços que nos constituem 

enquanto ser. Foi sob essa perspectiva e apropriando-nos da concepção bakthiniana da 

alteridade do ser — onde a constituição do Eu sempre é concessão do outro, ou seja, eu vou me 

constituindo no ato responsivo e vou existindo pelas ofertas do outro — que realizamos, no dia 

10 de junho do ano de 2016, o primeiro ateliê biográfico de formação, cujo objetivo foi 

justamente resgatar as memórias pessoais (o EU) das professoras participantes da pesquisa e 

suas raízes identitárias, possibilitando a percepção de que não somos seres unos; ao contrário, 

somos feitos de vários pedaços dos outros com os quais nos relacionamos. De acordo com 

Bakhtin (2003, p. 378), 

Tudo o que me diz respeito, a começar por meu nome, e que penetra em minha 

consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, etc.), e me é 

dado com a entonação, com o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de 

mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que 

servirão para a formação original da representação que terei de mim mesmo. 

 

No caso específico do primeiro ateliê, esta concepção da formação inicial está 

centrada na produção dos sentidos que as professoras atribuem a sua própria constituição 

subjetiva. E este processo de reflexão de sentidos, aliado à compreensão da formação do sujeito 

bakhtiniano, permite-nos ocupar o lugar de pesquisadoras exotópicas.11 Este lugar nos confere 

a condição de compreender e refletir a partir das narrativas, transpondo-nos para o lugar exterior 

dos sujeitos. Sobral nos esclarece, a partir de Bakhtin, que “[...] a proposta é a de conceber um 

sujeito que, sendo um eu para si, condição de formação da identidade subjetiva, é também um 

eu para o outro, condição de inserção dessa identidade no plano relacional responsável, que lhe 

dá sentido” (2005, p. 22).  E foi este sentido que intentamos captar. 

Nosso encontro aconteceu no distrito de Ponto Chique, cerca de 20 km do município 

de Iguaí, em um local completamente peculiar da cenografia dos distritos da zona rural: uma 

venda (mistura de bar e mercearia) cedida por um morador do distrito e seu proprietário. E ali, 

no meio das bebidas, do balcão e da boa vontade, os professores foram recebidos. A priori, 

iniciamos nossa conversa explicando como seria a pesquisa, ressaltando a importância da sua 

participação. Para nortear o encontro escolhemos sete perguntas que nos possibilitaram 

                                                           
10 Esta afirmativa foi escolhida para tema do primeiro ateliê biográfico baseado na concepção do sujeito defendida 

por Bakhtin e apresentada por Sobral em: SOBRAL, Adail. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento 

do círculo de Bakhtin. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2009. p. 47.  
11 A tradução da expressão em russo para o francês exotopie foi proposta por Todorov em 1981, na obra Mikhaïl 

Bakhtine: leprincipedialogique (AMORIN, 2006, p. 94) O conceito de exotopia, de acordo com a teoria 

bakthiniana, é a capacidade de observação externa do pesquisador em relação ao seu objeto pesquisado. 
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provocar as lembranças, quais sejam: 1. Onde nasceu? 2. Como foi o seu nascimento? 3. 

Quem escolheu o seu nome? 4. O que você poderia me falar sobre a sua família? 5. Quais 

as lembranças de sua infância que mais a marcaram? 6. Quais pessoas de sua família você 

era mais próxima? 7. Como foi a sua adolescência e a sua juventude?  

Tais questões foram ponderadas ao dialogarmos com o pensamento de Mikhail 

Bakhtin e do seu Círculo, quando afirmam que o nascimento e a sequência da vida estão 

marcados por aquilo que somente o outro sabe, vê e conhece do mundo do sujeito. Deste modo, 

era necessário buscar nas lembranças da infância e dos relacionamentos familiares e sociais a 

subjetividade constitutiva de cada professora. E no tecer das memórias, a constituição do ser 

foi se materializando em cada uma. 

Adotamos como encaminhamentos metodológicos deste encontro a utilização de 

recursos visual (leituras e exposição de fotos) e auditivo (músicas) para que pudessem tocar os 

sentidos humanos da visão e audição. Para aguçar o sentido da visão, distribuímos o texto 

“Pedaços”, que encontrei em uma página de rede social e cujo autor é desconhecido.12 Após a 

leitura do texto, iniciamos uma conversa apontando que somos feitos de pedaços de todos a 

quem nos afeiçoamos: somos afetados e afetamos o tempo inteiro, também. Ao findar a leitura 

e a conversa sobre o texto, foi pedido para uma das professoras que fizesse a leitura do poema 

“Meus oito anos” 13, do poeta Casimiro de Abreu. Em seguida, conversamos um pouco sobre a 

nostalgia do autor ao descrever a sua infância simples, mas cheia de doces lembranças. 

Partilhamos as memórias de nossa infância, expusemos fotos de recortes de nossa vida, 

visitando os retalhos que nos constituíam enquanto ser, fotos dos nossos pais, a infância em 

alguns lugares por onde moramos, a crisma, a época de grupo de jovens, o casamento, as 

gestações, enfim, os pedaços que compuseram nossa alteridade a fim de incentivá-los a 

contarem sobre suas histórias, pois, de acordo Delory-Momberger (2006b, p. 369), 

 

[...] o poder do relato biográfico e o espaço de formação que ele abre não advêm do 

controle do ‘ser interior’ considerado em si mesmo e para si mesmo, mas advêm da 

forma histórica e socialmente construída que o relato permite dar às experiências 

individuais. Advêm, ainda, das linguagens partilhadas nas quais ele faz ouvir histórias 

singulares, da ligação que ele permite manifestar e, às vezes, restaurar entre os 

componentes existenciais e os componentes sócio-históricos da vida individual.  

 

 

                                                           
12 Disponível em: < https://www.facebook.com/redeamorempedacos/posts/466008100099089>. Acesso em: 05. 

Ago. 2016. 
13 Disponível em: <https://poemasdomundo.wordpress.com/2006/06/14/meus-oito-anos/>. Acesso em: 19 nov. 

2016. 

 

https://poemasdomundo.wordpress.com/2006/06/14/meus-oito-anos/
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O primeiro círculo social do qual todo sujeito faz parte é a família, de forma que 

estes são os primeiros afetos. Posteriormente, ele é inserido em outros círculos que oferecem 

seu alinhavo pessoal a cada um. A citação acima elucida que a linguagem partilhada em cada 

componente da vida dos indivíduos é enaltecida nos relatos biográficos. Por este motivo, 

iniciamos o ateliê expondo a nossa subjetividade. Em seguida, cedemos espaço para que cada 

uma narrasse sobre os seus retalhos, que ficaram assim descritos e apresentados: 

 

Sou Mirailma Sena Almeida dos Santos14, nasci em uma fazenda na cidade de 

Almadina aqui na Bahia, de parto normal, com uma parteira da região. Meu nome foi 

escolhido pelos meus pais. Minha família era simples, de poucas condições. Não tinha 

muito dinheiro mais tinha muito amor. Me lembro da vida na cidade de Almenara e 

depois na fazenda no distrito de Iguaíbi, no município de Iguaí, onde viemos morar. 

Lembro das bonecas que fazia com milho. Eu era muito ligada à minha mãe.  Minha 

adolescência foi normal como uma menina do interior (informação verbal)15. 

 

Sou a professora Gildete Oliveira Martins de Melo, casada, evangélica, mãe de dois 

filhos e moro em Iguaibi, distrito de Iguaí. Nasci em uma fazenda na cidade de Barro 

Preto de parto normal, porém, muito demorado com uma parteira da região. Meu nome 

foi escolhido por meus irmãos, somos uma família pequena de três: eu, uma irmã e 

um irmão. Meu pai sempre foi muito rigoroso e ciumento, eu e minha irmã não 

podíamos sair de casa, por isso, me casei aos 16 anos. Minha mãe era obediente ao 

meu pai e cuidava da casa e dos filhos. Não me recordo muita coisa da minha infância, 

só mesmo do convívio de casa. Eu era muito ligada à minha mãe e a minha irmã. 

Antes de me casar, como não podia sair, ficava muito em casa ajudando nos afazeres 

domésticos e como me casei muito cedo, passei a adolescência casada. Então, não 

tenho muito para contar. Os pedaços que me recordo são estes (informação verbal)16. 

 

Me chamo Erli Novaes dos Santos, nasci na fazenda, na região do tomba morro, na 

zona rural de Iguaí de parto normal com parteira. Minha mãe que escolheu meu nome. 

Minha família é grandinha, tem 3 mulheres (comigo) e 3 homens, meu pai e minha 

mãe. Meu pai sempre foi trabalhador rural e a minha mãe dona de casa e também 

ajudava na roça do campo. Meus irmãos todos iam para a roça ajudar no plantio e no 

trabalho com a terra. Lembro que eu ficava dentro de um balaio embaixo de uma 

mangueira enquanto meus pais trabalhavam na roça, me lembro também das 

brincadeiras na roça. Eu era muito apegada a minha irmã mais velha que eu e a uma 

tia. Como toda menina que morava na roça fui muito caseira, quase não saia a não ser, 

para ir à missa quando tinha na região, ou na cidade com minha mãe (informação 

verbal)17.  

 

Sou Margarete Bispo de Almeida, nasci no dia 20/07/1979, no Hospital na cidade 

de Iguaí de parto normal. Meu nome foi escolhido por meu pai para combinar com o 

nome da minha mãe. Minha família é composta por 3 irmãs, 1 irmão, meu pai e minha 

mãe. É uma família muito unida e bastante servidora. Do que me recordo da infância 

são as festinhas na escola e as brincadeiras na rua. Sou muito ligada a meu pai, sempre 

conversei com ele sobre tudo e o escuto muito também, ele é meu melhor amigo, meu 

                                                           
14As professoras participantes da pesquisa nos deram liberdade para citar seus nomes como marca de alteridade e 

identidade do lugar de onde se encontram. Exigiram que fossem apresentadas com seus respectivos nomes de 

batismo, escolhidos por vossos pais, por acreditarem ser este um traço importante na construção de sua 

subjetividade conforme descrevemos no Ateliê 01. Foram tomadas todas as providencias legais para uso de 

nome, depoimento e imagem conforme anexos. 
15 Entrevista realizada com Mirailma Sena Almeida dos Santos. 
16 Entrevista realizada com Gildete Oliveira Martins de Melo. 
17 Entrevista realizada com Erli Novaes dos Santos. 
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porto seguro. Minha adolescência foi maravilhosa, passei por todas as experiências 

possíveis e graças a Deus consegui seguir o caminho certo e nunca dei trabalho para 

meus pais. Como qualquer adolescente da época, fazia tudo bem escondido, gostava 

de ir às matinês dançantes no clube da cidade. Namorava muito. Não me casei de 

verdade não, mas morei com uma pessoa por 6 anos e 1 dia. Tenho uma filha linda de 

11 anos que é a razão do meu viver (informação verbal)18. 

 

 

Ao final das narrativas orais, ouvimos a música “Utopia”, do padre Zezinho19, com 

o intuito de aguçar a audição e rememorar as lembranças. Neste momento houve uma comoção 

geral. As memórias narrativas têm este poder porque são uma forma de presentificar o passado, 

trazer o que se fora.   

Ao completar este primeiro ateliê com as professoras participantes da pesquisa, ao 

ouvi-las e com elas trocar experiências, ficou evidente o pensamento de Bakhtin de que a 

alteridade é condição para o vir a ser, para a construção da identidade do sujeito. Confirmou-

se, ainda, que o sujeito é, de fato, um constructo de suas relações. A este respeito, Miotello e 

Moura (2014, p. 196) afirmam que “[...] assim, os outros humanos e as outras coisas 

humanizadas me humanizam, e constituem minha humanidade. Eu ser humano é uma 

construção que me vem de fora, do exterior”.  

Analisando as narrativas, percebemos que o nascimento de cada professora se deu 

em condições distintas. A professora Margarete nasceu no hospital e teve uma vida urbana, 

enquanto as outras nasceram pelas mãos de parteiras e foram criadas na zona rural. São 

contextos socioculturais diferentes que produzem a formação de valores também diversos. À 

medida que as professoras foram tecendo suas narrativas, foi sendo possível perceber seus 

dizeres implícitos, suas marcas pessoais de formação humana e os sentidos que cada uma 

atribuía àquela etapa de sua vida. Quando a professora Gildete disse: “Meu pai sempre foi muito 

rigoroso e ciumento, eu e minha irmã não podíamos sair de casa, por isso, me casei aos 16 anos” 

(informação verbal)20, percebemos o quanto sua constituição enquanto “menina da roça” foi 

sofrida, por conta da repressão do pai, e como muitas meninas de sua época casaram cedo para 

ter o direito de ir e vir com o marido. A professora Erli, apesar de ser mais nova em idade do 

que a professora Gildete, também ao afirmar que “[...] como toda menina que morava na roça 

fui muito caseira, quase não saia a não ser para ir à missa quando tinha na região, ou na cidade 

com minha mãe” (informação verbal)21, apresenta-nos um traço da formação identitária feminina 

própria das meninas campesinas de sua época, que era o recolhimento em casa e cujas saídas 

                                                           
18 Entrevista com professora Gildete. 
19 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/padre-zezinho/utopia.html>. Acesso em: jul. 2016. 
20 Entrevista realizada com professora Erli. 
21 Entrevista realizada com Erli Novaes dos Santos. 

https://www.vagalume.com.br/padre-zezinho/utopia.html
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de davam apenas na companhia da mãe. Este traço cultural já não é percebido, por exemplo, na 

fala da professora Margarete: “[..] do que me recordo da infância são as festinhas na escola e 

as brincadeiras na rua” (informação verbal).22 A professora Mirailma, ao narrar que se recorda 

das bonecas que fazia com milho, apresenta em sua fala uma atividade peculiar das meninas de 

sua época, que era a confecção de bonecas de milho, por não haver condições financeiras para 

adquirir brinquedos industrializados. 

No trabalho com narrativas biográficas, um dos desafios encontrados é ressignificar 

o dito e identificar nos fatos narrados o que marcou a experiência de vida do sujeito, no entanto, 

nem sempre o sujeito narra com clareza os fatos que marcaram sua experiência. Bertaux, (2010) 

afirma que “as narrativas de vida não liberam de uma só vez todos os seus segredos”. Neste 

encontro, aos poucos as lembranças vão tomando forma e se fazendo presentes, e, deste modo, 

na continuidade dos fios que teceram as narrativas sob o nossos olhar exotópico percebemos as 

marcas das diferenças entre as professoras que nasceram, cresceram e foram educadas no campo 

e da professora que foi educada na cidade.  

Quando indagadas sobre as lembranças da infância que mais as marcaram, as 

respostas vieram de forma sucinta, e os sentidos atribuídos às lembranças da infância foram 

peculiares. 

 

Me lembro da vida na cidade de Almenara e depois na fazenda no distrito de Iguaíbi, 

no município de Iguaí, onde viemos morar (informação verbal)23.  

 

Não me recordo muita coisa da minha infância, só mesmo do convívio de casa 

(informação verbal)24.  

 

Como qualquer adolescente da época, fazia tudo bem escondido, gostava de ir às 

matinês dançantes no clube da cidade (informação verbal)25. 

 

Lembro que eu ficava dentro de um balaio embaixo de uma mangueira enquanto meus 

pais trabalhavam na roça, me lembro também das brincadeiras na roça (informação 

verbal).26  

  

As falas das professora sobre lembranças de sua infância evidenciam aquilo que 

Bakhtin defende acerca do eu que existe a partir do diálogo com os outros eus; necessita da 

colaboração de outros para poder definir-se e ser “autor” de si mesmo (BAKHTIN, 2003). A 

este respeito, Geraldi (2015, p. 107) afirma que “[...] sem dúvida alguma, este pensamento 

Bakhtiniano alicerça-se no pilar da alteridade, pressupondo-se o Outro como existente e 

                                                           
22 Entrevista realizada com professora Mirailma. 
23 Entrevista realizada com professora Gildete. 
24 Entrevista realizada com professora Margarete. 
25 Entrevista realizada com Erli Novaes dos Santos. 
26 Entrevista realizada com professora Erli. 
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reconhecido pelo ‘eu’ como Outro que não-eu e a dialogia, pela qual se qualifica a relação 

essencial entre o eu e o Outro”.  

Observamos nos discursos das docentes que a formação é carregada dos traços da 

cultura externa (do lugar de onde foram criadas): “[...] gostava de ir às matinês dançantes no 

clube da cidade” (informação verbal)27; “Me lembro da vida na cidade de Almenara e depois 

na fazenda no distrito de Iguaíbi [...]” (informação verbal)28 e “[...] lembro que eu ficava dentro 

de um balaio embaixo de uma mangueira [...]” (informação verbal)29 ; e traços da cultura interna 

(do seio familiar): “Não me recordo muita coisa da minha infância, só mesmo do convívio de 

casa” (informação verbal).30
 

Os enunciados das professoras se apresentaram como memórias realizadas por elas 

no cronótopo31 de sua existência; presentificaram, em suas falas, a infância vivida em contextos 

diferentes, mas com valores incomuns. Isto é, no momento da enunciação, a memória do 

passado se estende ao presente. Tal afirmação ficou constatada no tom da voz enunciada, no 

misto de emoções discorridas do olhar, nas expressões faciais e gestuais. Essa percepção 

exotópica excedente de visão da posição ocupadas por nós, enquanto pesquisadoras, clarifica o 

sujeito dialógico apresentado por Bakhtin e pelo Círculo. A este respeito, Sobral (2009, p. 50) 

ao trazer a concepção do Círculo para a definição de sujeito, afirma que 

 

É dotado de uma constituição psíquica que explica sua identidade relativamente 

fixada, os elementos que lhe permitem perceber uma dada continuidade psíquica em 

si mesmo, aquilo que ele mesmo identifica como seu “eu”. Dizemos “relativamente 

fixada” para mostrar que, se a consciência do sujeito permanece com certa 

continuidade, nem por isso ela deixa de se modificar: o sujeito, por mais diversas que 

sejam as suas relações com outros sujeitos, não deixa de ser ele mesmo, mas, 

naturalmente, vai se alterando a partir dessas relações e, nesse sentido, também é uma 

entidade em mutação.  
 

Este sujeito Bakhtiniano não está pronto, pois emerge do outro e se constitui na e 

através da interação, reproduzindo na fala e na prática o contexto imediato e social, e tal fato 

concretiza sua alteridade. Vive a busca eterna da completude. Sua formação começa ao nascer 

e termina ao morrer. Essa incompletude faz com que o sujeito busque outros Acerca disso, 

Miotello e Moura (2014, p. 12) afirmam que “[...] sempre que o outro me encontra, sempre que 

                                                           
27 Entrevista realizada com Margarete. 
28 Entrevista realizada com Mirailma. 
29 Entrevista realizada com Erli. 
30 Entrevista realizada com Gildete. 
31 Amorim (2006, p. 105) traz o conceito de cronótopo a partir de Bakhtin e que “[...] trata de uma produção da 

história. Designa um lugar coletivo, espécie de matriz espaço-temporal de onde as várias histórias se contam ou 

se escrevem”. 
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o outro se dirige a mim, sempre que ele me invade, ele me incompleta, e ainda bem, porque a 

vida é incompleta por natureza. O ato do outro me incompleta sempre, me traz à vida, me 

garante a incompletude necessária”.  Depreendemos, nas falas das docentes, que elas trazem 

elementos de formação situados em níveis muito diversos, mas que se encontram na junção da 

cultura externa e interna de cada uma, coadunando com o que ou autores Bakhtin (2003), 

Geraldi (2015), Sobral (2009) e Miotelllo e Moura (2014) defendem acerca da incompletude 

necessária para a formação da identidade e afirmação da alteridade, pois a própria história de 

cada indivíduo se configura um fator determinante nessa formação. 

Nos relatos das docentes, a questão de número seis (Quais pessoas de sua família 

você era mais próxima?) nos chamou atenção por trazer aspectos da formação familiar de cada 

uma e a forma como isso é ressignificado no momento da presentificação da memória. 

 

Minha família era simples, de poucas condições. Não tinha muito dinheiro mais tinha 

muito amor. [...]. Eu era muito ligada à minha mãe (informação verbal)32.    

 

Eu era muito ligada à minha mãe e a minha irmã. Antes de me casar, como não podia 

sair, ficava muito em casa ajudando nos afazeres domésticos e como me casei muito 

cedo, passei a adolescência casada (informação verbal)33.  

 

Meu pai sempre foi trabalhador rural e a minha mãe dona de casa e também ajudava 

na roça do campo (informação verbal)34.  

 

Minha família é composta por 3 irmãs, 1 irmão, meu pai e minha mãe. É uma família 

muito unida e bastante servidora. [...]. Sou muito ligada a meu pai, sempre conversei 

com ele sobre tudo e o escuto muito também, ele é meu melhor amigo, meu porto 

seguro (informação verbal)35.  

 

 

As respostas evidenciaram que elas nasceram e cresceram em famílias patriarcais 

onde o pai era o provedor e chefe da família e a mãe dona de casa, educadora dos filhos e 

auxiliadora do marido. Este fato ainda é muito comum nas famílias rurais, ou seja, o trabalho 

do homem do campo é braçal, cabendo às mulheres os afazeres domésticos. Por conseguinte, 

os filhos homens acompanham os pais e as filhas mulheres ficam com as mães. Destacamos a 

resposta da professora Margarete, que, conforme já descrevemos anteriormente, foi a única que 

nasceu e cresceu na zona urbana. Ela relata ter mais ligação com o pai, diferentemente do que 

descrevem as demais. A professora deixa transparecer que tal envolvimento ocorre pela 

afinidade e aproximação paternal. 

                                                           
32 Entrevista realizada com Mirailma. 
33 Entrevista realizada com Erli. 
34 Entrevista realizada com Gildete. 
35 Entrevista realizada com Margarete. 
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Sobre este ateliê realizado com as docentes, no qual intentamos captar a formação 

da sua alteridade, depreendemos a afirmação Bakthiniana (2003) de que o sujeito é único, 

irrepetível e portador de uma individualidade que lhe confere alteridade, e que durante o 

envolvimento em um determinado grupo social — neste caso específico, a família — este sujeito 

entra em contato com sua natureza e com elementos que o gênero humano produz e, nessa 

relação, ele se constitui. 

 

4.2 O exercício de tecer: o SER e sua história  

 

Somos seres sociais, e é no convívio social que construímos as relações que vão 

emoldurando nossa identidade, marcada pelas diferenças. Moura e Miotelllo (2014, p. 197) 

afirmam que “[...] toda relação é sempre uma interação. Essa é a sua natureza”. Desde o 

nascimento participamos do convívio social. Geraldi (2015 p. 44) assevera que “[...] somos 

mutáveis e mutantes. Construímos diferentes formas de integração social [...]”. Ao nascer, o 

indivíduo já faz parte de um círculo social, que é a família, responsável pela formação da 

personalidade e pela formação afetiva. A socialização secundária é realizada por outros grupos 

sociais: escola, igreja, comunidade de moradores etc. Lima (2016, p. 94) afirma que a escola 

“[...] era responsável pelo processo de racionalização do indivíduo. Em outros termos, a família 

era responsável por preparar o aluno para escola”.  

Buscando compreender melhor este campo de sociabilidade do sujeito, nosso 

segundo encontro para o ateliê biográfico de formação aconteceu no dia 4 de agosto de 2016. 

Nos reunimos na sala da coordenação do Colégio Municipal Duque de Caxias (o tear da 

pesquisa), no distrito de Iguaibi. Tendo como tema a trajetória escolar das professoras 

participantes da pesquisa, escolhemos intitular este ateliê de “nossos retalhos”, cujo objetivo 

era conhecer suas construções pessoais enquanto alunas e como foram afetadas pela leitura nos 

anos escolares. Este título é bastante significativo ao momento do ateliê, pois, conforme 

descrevemos na seção anterior, trabalhamos com a definição do sujeito bakhtiniano e do 

Círculo, isto é, tal sujeito é um constructo, e como tal é composto de vários fatores — por nós 

intitulados de “retalhos”.36 Somos um alinhavar de retalhos que vão sendo tecidos e costurados 

por meio da nossa interação conosco, com o outro e com o mundo que nos cerca, ou seja, o 

sujeito bakhtiniano é interagente. Para o autor, o suporte do sujeito é um “nós”, pois ele jamais 

coincide consigo mesmo. “Tomo consciência de mim através dos outros...” (BAKHTIN, 2003, 

                                                           
36 A palavra retalho aqui é utilizada metaforicamente fazendo alusão aos eventos que acontecem ao longo do 

percurso formador de cada sujeito que vão sendo incorporados a identidade de cada um. 
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p. 378). Sobral (2009, p. 48) afirma ainda que “[...] somos povoados pelo outro, e nossas 

relações com o outro faz de nós e deles os elementos constituintes da sociedade [...]”. 

Sob esta perspectiva teórica, escolhemos como roteiro do ateliê onze perguntas, 

listadas abaixo, que possibilitassem alcançar o objetivo de conhecer as construções pessoais das 

professoras enquanto alunas e como elas foram afetadas pela leitura nos anos escolares 

enquanto alunas; compartilharmos do pensamento de Crusoé (2016, p. 56 apud LIMA 2016, p. 

68), que defende que as entrevistas são parte integrante na produção dos dados, e não somente 

um instrumento.  

No nosso caso, em específico, as perguntas foram estruturadas a fim de suscitar nas 

professoras as memórias sociais, quais sejam:  1. Você se lembra onde iniciou os seus 

estudos?; 2. Conte-me sobre os primeiros anos de sua vida escolar; 3. Alguma professora 

a marcou de forma especial? Por quê?; 4. O que você gostava na escola?; 5. De que você 

não gostava na escola?; 6. Onde você cursou o ensino fundamental e médio?; 7. Quais 

amigos da escola você se recorda?; 8. Algum destes amigos permanecem em seu convívio?; 

9. Como foi o seu contato com a leitura na escola?; 10. Quem te ensinou a ler?; e 11. Conte-

me quais leituras te marcaram e/ou que permanecem em sua lembrança? 

As perguntas foram cuidadosamente escolhidas como forma de aproximação do 

foco do nosso objetivo de pesquisa e para nos apropriarmos ao máximo dos valores, dos 

sentidos das professoras sobre seus anos escolares, buscando compreender a interação dos 

sujeitos com sua história. A interação é trazida a este trabalho, conforme já afirmado, a partir 

da perspectiva bakthiniana e do Círculo, que a define como essencialmente fundada no diálogo, 

no sentido amplo e que não se separa. Antes, envolve mais do que um termo ou um sujeito; 

envolve, na verdade, a pergunta, a resposta, o eu e o outro. Sobral (2009, p. 41) afirma que “[...] 

quando fala de interação, o Círculo de Bakhtin fala da própria base, raiz e fundamento do 

sentido: a relação entre sujeitos. Fala de algo que vai da conversa face-a-face à relação entre 

sujeitos de lugares e mesmo épocas distintos”.  

Neste movimento dialógico entre o eu e o outro, provocado pela interação, fomos 

tecer mais um trabalho. Alinhavamos, para tanto, os retalhos que constituem os sujeitos da 

nossa pesquisa. Iniciamos o segundo ateliê com a leitura das memórias do primeiro encontro. 

Esta etapa no ateliê se fez necessária, pois, de acordo com Delory-Momberger (2006, p. 369), 

“[...] na apresentação de si mesmo por meio do relato, o indivíduo se faz intérprete dele mesmo: 

ele explicita as etapas e os campos temáticos de sua própria construção biográfica. Ele também 

é intérprete do mundo histórico e social que é o dele”. Assim, durante esse momento ouvimos 

atentamente a narrativa do outro sem fazer qualquer interferência, por sua extrema 
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especificidade e no qual os sentimentos se afloram. Em seguida, prosseguimos com o encontro 

explicando a escolha do tema, do título, explanando que trataríamos da vida escolar de cada 

uma delas. Fizemos o acordo com o grupo, pois, de acordo Delory-Momberger (2006, p. 366), 

“[...] os participantes tomam conhecimento com antecedência do tema e da sinopse da seção”.  

Ao som da música “Caderno”, de Toquinho, iniciamos uma conversa sobre como 

adentramos na vida escolar, que é o segundo grande círculo social no qual nós estamos 

inseridos. “Somos cada um com o outro na irrecusável continuidade da história” (GERALDI, 

2015, p. 85). Para a execução deste ateliê, explicamos às professoras que o dividiríamos em 

duas etapas: no primeiro momento, elas deveriam fazer a escrita das narrativas com base nas 

perguntas norteadoras que cada uma receberia na ficha; em seguida, utilizando retalhos de 

tecido, deveriam criar um personagem que as representassem na época de sua escolarização.  

Optamos por esta dinâmica por pretendermos realizar uma atividade descontraída, 

na qual as professoras pudessem relatar a trajetória escolar e as relações sociais estabelecidas 

durante este período de sua história de vida e, ao tempo mesmo, tentar materializar-se em forma 

de personagem.  

Distribuímos a ficha contendo as perguntas norteadoras e dispusemos os tecidos 

espalhados no chão, especificamente no centro da sala, e pedimos que as professoras 

escolhessem alguns retalhos de tecido que lhes chamassem atenção pela cor, estampa, tamanho 

ou textura e que as representassem de alguma forma. Ao propormos a confecção do personagem 

com os retalhos, buscamos suporte teórico nos escritos de Delory-Momberger (2006, p. 363), 

que explica: “[...] é a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida, é ela enfim 

que dá uma história à nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque nós temos 

uma história; nós temos uma história porque nós fazemos a narrativa de nossa vida”.  

Com isso, tentamos materializar as narrativas utilizando não apenas as lembranças 

subjetivas, mas também a concretude temporal e presentificada desta lembrança nos bonecos 

artesanalmente construídos. Foi sugerido às professoras um tempo de trinta minutos para 

responderem por escrito a todas as perguntas contidas na ficha e vinte minutos para 

confeccionarem seus personagens. Ao final deste tempo, abrimos espaço para a exposição dos 

bonecos confeccionados pelas docentes. Por fim, elas narraram as lembranças com base nas 

perguntas norteadoras. 

A explanação das narrativas escritas se efetivou após o convite da espontaneidade: 

quem gostaria de iniciar a explanação? A professora Erli se prontificou e, então, iniciou a sua 

fala alinhavando suas lembranças e cosendo seus retalhos (recorria à leitura da narrativa escrita 
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quando esquecia algum detalhe). Ela foi seguida pelas demais professoras, conforme descrito 

por nós na ordem de exposição de cada participante: 

 

1. Você se lembra onde iniciou os seus estudos? 

 

Na roça, na escola Clodoaldo Chaves, na região do tomba morro, numa sala 

multisseriada com 50 alunos (informação verbal)37.  

 

Meu primeiro contato com a escola foi na fazenda Morro redondo, na cidade de Barro 

Preto, onde meu pai trabalhava. A professora era contratada pelo patrão da fazenda. 

O nome dela professora era Andréia (informação verbal)38. 

  

Sim, Salvador em uma escolinha perto da casa da minha avó (informação verbal)39. 

  

Comecei a estudar com 7 anos, na escola olímpio de Oliveira, no município de 

Almadina, fiquei dois anos nessa escola depois vim para a zona rural do município de 

iguaí e fui matriculada na escola Del Rey, no distrito de Iguaibi (informação verbal)40. 

 

2. Conte-me sobre os primeiros anos de vida escolar. 

 

Estudei mais de 4 anos a mesma série. Não tinha carro par ir estudar na cidade então 

fiquei 7 anos estudando a cartilha. Me lembro da sabatina de palmatória. A professora 

escolhia um colega para bater no outro caso errasse a pergunta e, uma vez eu errei: a 

professora perguntou quanto era o 6x9, falei 54, a minha colega, que era minha melhor 

amiga, me bateu. Isso se tornava uma competição para bater nos colegas (informação 

verbal)41. 

  

Depois da fazenda Morro redondo, fui morar em Itapetinga, também na zona rural e 

para ir à escola eu tinha que caminhar e no caminho tinha vacas. Eu tinha muito medo, 

minha mãe chegava a me puxar pelos cabelos para eu ir para a escola. Já no ensino 

fundamental fui estudar em outra escola de primário que o caminho era mais tranquilo. 

Aí, eu era apaixonada por estudar, minha mãe comprou a 1ª cartilha e eu ficava 

beijando a cartilha o tempo todo. Eu ia para a escola com muita alegria (informação 

verbal)42. 

 

Comecei a estudar com 5 anos em Salvador, mas minha mãe e meu pai vieram embora 

para iguaí, então comecei tudo de novo em Iguaí na Escola Anexa ao Colégio estadual 

Duque de Caxias (informação verbal)43. 

 

O que mais me recordo era do medo que tinha da professora, ela usava palmatória. 

Então, tinha medo de errar e ser castigada. O medo atrapalhou muito. A primeira 

professora que eu tive gritava muito, colocava de castigo e fazia os alunos se sentirem 

incapazes (informação verbal)44. 

 

No procedimento dos ateliês biográficos de produção, a narrativa é o momento 

primeiro do processo de produção que começa com o processo de reflexão (do retorno sobre si) 

                                                           
37 Entrevista realizada com Erli. 
38 Entrevista realizada com Gildete. 
39 Entrevista realizada com Margarete. 
40 Entrevista realizada com Mirailma. 
41 Entrevista realizada com Erli. 
42 Entrevista realizada com Gildete. 
43 Entrevista realizada com Margarete. 
44 Entrevista realizada com Mirailma. 
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e da análise feita sobre a narrativa. Tomaremos, neste momento, as questões acima para 

analisarmos a luz do nosso olhar exotópico, enquanto pesquisadoras. Nos enunciados da 

primeira questão percebemos que duas professoras iniciam a sua vida escolar na zona rural: 

“Na roça, na escola Clodoaldo Chaves, na Região do Tomba Morro, numa sala multisseriada 

com 50 alunos” (informação verbal)45 e “Meu primeiro contato com a escola foi na fazenda 

Morro redondo, na cidade de Barro Preto, onde meu pai trabalhava. A professora era contratada 

pelo patrão da fazenda [...]” (informação verbal)46, enquanto as outras duas iniciaram a vida 

escolar na cidade. 

Existem dois pontos muito característicos da Educação do Campo presentes nas 

narrativas de Erli e Gildete na questão acima. O primeiro fato é narrado por Erli, que afirma 

que iniciou seus estudos em sala multisseriada. Essa nomenclatura é dada a um tipo de 

organização onde os alunos de todas as séries do ensino fundamental são dispostos em uma 

única sala, com o mesmo professor para todas as séries. Essa prática era comum na maioria das 

escolas situadas no campo, pelo fato de não haver espaço físico e material humano suficiente 

para dividir os alunos por série. Outro aspecto está presente na fala de Gildete quando a 

professora narra que estudava na escola da fazenda com uma professora contratada pelo 

patrão do seu pai. Essa também era uma prática comum, pela distância entre as fazendas e 

ausência de escolas estruturadas e mantidas pelo poder público na zona rural. A partir das lutas 

dos movimentos sociais dos trabalhadores do campo (1998) e da legislação resultante destas 

lutas (2002), este cenário mudou consideravelmente, e tais conquistas conseguiram assegurar a 

construção de escolas no campo mantidas pelo poder público. 

Pedimos às professoras, na questão seguinte, para que contassem sobre os primeiros 

anos de sua vida escolar, pretendendo compreender como se configurou este período e os 

sentidos que por elas atribuídos. A professora Erli traz em seu relato uma informação expressiva 

sobre sua vida escolar: “[...] estudei mais de 4 anos a mesma série. Não tinha carro para ir 

estudar na cidade então fiquei 7 anos estudando a cartilha [...]” (informação verbal)47. A 

afirmação da professora era um fato comum para os moradores do município de Iguaí, onde a 

professora estudou, pois em algumas regiões da cidade não havia transporte para conduzir os 

alunos da zona rural para a zona urbana, forçando-os a estudar na mesma série. Tal episódio 

era comum na Educação do Campo e começou a se modificar em 1993, com a criação do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), pelo governo federal, com a 

                                                           
45 Entrevista realizada com Erli. 
46 Entrevista realizada com Gildete. 
47 Entrevista realizada com Erli. 
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finalidade de facilitar o acesso e a permanência das crianças da área rural no ensino 

fundamental, oferecido na zona urbana. Em 2004, este programa foi ampliado pela Lei n.º 

10.880/2004, que instituiu o programa Caminhos da Escola, que se lançou com o objetivo de 

renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos 

estudantes do meio rural. A professora Gildete apresenta em seu discurso outro ponto 

relacionado ao trajeto que os alunos do campo fazem para chegar a escola: “[...] fui morar em 

Itapetinga, também na zona rural e para ir à escola eu tinha que caminhar e no caminho tinha 

vacas. Eu tinha muito medo [...]” (informação verbal)48. Percebemos nos enunciados que além 

de enfrentar grandes distâncias para chegar a escola, os alunos campesinos que viveram o 

período anterior à criação do PNATE (1993) e da Lei n.º 10.880/2004 também enfrentaram os 

perigos durante o percurso casa-escola-casa, e tal fato afastou alguns da vida escolar.  

No relato da professora Mirailma, ela descreve os sentimentos que a fizeram 

recordar os seus primeiros anos escolares “O que mais me recordo era do medo que tinha da 

professora, ela usava palmatória. Então, tinha medo de errar e ser castigada. O medo atrapalhou 

muito. A primeira professora que eu tive gritava muito, colocava a gente de castigo e fazia os 

alunos se sentirem incapazes” (informação verbal)49. Os enunciados apresentados pela docente 

em seu discurso evidenciam que suas lembranças são nostálgicas e não lhe possibilitaram uma 

interação saudável com a primeira professora; ao contrário, causaram-lhe sentimentos de 

descrença sobre sua capacidade de aprendiz. Compreendemos, a partir de Bakhtin (2003), que 

toda relação pode produzir interações dialógicas, uma vez que o sujeito se constitui na e pela 

linguagem, e que esta pode ter efeito positivo ou negativo nas suas relações. No caso da 

professora Mirailma, esta interação surtiu efeito negativo.  

A mesma situação é percebida em outro momento, a partir do relato da professora 

Erli: “[...] me lembro da sabatina de palmatória. A professora escolhia um colega para bater no 

outro, caso errasse a pergunta [...]. Isso se tornava uma competição para bater nos colegas” 

(informação verbal)50. No discurso da docente, ela evidencia que a prática tradicional da 

professora em utilizar a palmatória não era vista de forma positiva nem por ela nem pelos 

colegas, porque apontava o erro pela resposta não desejada (na visão da professora), assim como 

o castigo (a palmatória utilizada como instrumento para punição). A docente Margarete não 

respondeu à questão de forma que pudéssemos depreender de sua narrativa as memórias deste 

período de sua vida, portanto não pudemos analisar o seu discurso. 

                                                           
48 Entrevista com Gildete. 
49 Entrevista com Mirailma. 
50 Entrevista com Erli. 
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Continuando o percurso de nossa tecitura, no alinhavo de nossa análise, apreciamos 

a questão 3 (três), que questiona se alguma professora a marcou de forma especial e a razão 

para que isso ocorresse. A intencionalidade desta pergunta era perceber de que modo o contato 

entre professor e aluno influenciou positiva ou negativamente em sua formação. De acordo com 

Bakhtin (2003), o sujeito se constitui como tal à medida que interage com os outros.  

Suas produções discursivas resultam deste mesmo processo no qual o sujeito 

internaliza a linguagem e se constitui como ser social. Isto nos leva a compreender que não há 

um sujeito pronto que entra em interação, mas um sujeito se completando e se construindo nas 

suas falas e nas falas dos outros. Todas as relações nas quais o sujeito está envolvido tornam-

se construtivas e dialógicas, capazes de adicionar valores na formação e na construção da 

alteridade de ambos. A escola é um círculo social, e a relação estabelecida entre docente e 

discente é uma construção significativa na vida deste sujeito, por isso entendemos ser 

importante conhecer as primeiras afinidades entre eles. 

Em Bakhtin (2003), o sujeito é visto em construção entre diferentes elementos que 

o constituem, e estes elementos estão em permanente tensão, em constante articulação 

dialógica, fazendo-o constituído pelo outro e também constituinte do outro. Deste modo, tendo 

como primeira expositora Erli, uma professora costureira e bordadeira, diante das metáforas 

escolhidas por nós para este momento, ouvimos: 

 

Me lembro com muito carinho da professora Ednólia que era muito calma e ‘cobrava’ 

da gente com muito amor (informação verbal)51. 

 

Lembro da minha primeira, professora Andreia porque ela usava palmatória, não é 

uma lembrança boa né. Depois, já no Ensino fundamental II, fui estudar em Itabuna e 

no 6º ano, me lembro da professora Gracinha. Ela era muito carismática e meiga. No 

ensino médio me lembro da professora Ana Eduarda, que foi muito legal comigo me 

ajudando nas dificuldades com matemática (informação verbal)52. 

 

Lembrei-me da professora Heliene, na quarta série, eu admirava a forma com que ela 

dava aula (pausa e mudança de voz), era rígida, mas também muito doce, tudo que ela 

pedia para fazer eu fazia com prazer (informação verbal)53. 

 

Tenho uma lembrança boa e outra ruim. A ruim me lembro da professora que nos 

colocava de castigo, que eu não lembro o nome. E a lembrança boa foi da professora 

Vera Lúcia do curso de magistério que me ajudou a lidar com os alunos, porque eu 

era extremante insegura e também a professora Jaciara que me ajudou a vencer a 

timidez. A professora Vera me disse uma vez que quando não conseguisse controlar 

a turma que eu jamais gritasse com os alunos, que eu gritasse na janela e isso me fez 

lembrar da primeira professora que gritava conosco (informação verbal)54. 

 

                                                           
51 Entrevista realizada com Erli. 
52 Entrevista realizada com Gildete. 
53 Entrevista realizada com Margarete. 
54 Entrevista realizada com Mirailma. 
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Ao analisarmos esta etapa das narrativas das professoras, percebemos nas vozes 

discursivas que há muito mais por dizer do que de fato foi dito. Fiorin (2008, p. 19) afirma que 

 

Não há nenhum objeto que não apareça cercado, envolto, embebido em discursos. Por 

isso, todo discurso que fale de qualquer objeto não está voltado para a realidade em 

si, mas para os discursivos que a circundam. Por conseguinte, toda palavra dialoga 

com outras palavras, constitui-se a partir de outras palavras, está rodeada de outras 

palavras. 

 

A professora Gildete garante se lembrar da primeira professora porque ela usava 

palmatória, e acrescenta que está não é uma boa lembrança. É possível perceber que tal discurso 

veio acompanhado de outros discursos de estranheza, certo menosprezo e uma expressão facial 

que denotam o desconcerto dela ao pronunciar o sujeito de sua lembrança, no caso, a figura da 

professora. No discurso de Erli há uma outra entonação sobre o mesmo objeto: “[...] me lembro 

com muito carinho da professora Ednólia que era muito calma e cobrava da gente com muito 

amor” (informação verbal)55. Este relato corrobora com Fiorin (2008, p. 52.), quando afirma 

que “[...] toda palavra dialoga, constitui-se e está rodeada de outras palavras”.  

Os enunciados carinho, calma e amor estão envoltos em outros discursos e, ao falar 

da professora, ela os associa a um bom sentimento. Geraldi (2015, p. 86), ao discorrer sobre as 

vozes discursivas, assegura que 

 

Os sulcros abertos no ar pela palavra enunciada não levam aos ouvidos sentidos 

prontos inacabados: levam impulsos à compreensão participativa que engloba mais 

do que a mera remessa a objetos e a fatos. Há vida na voz que fala; há vida no ouvido 

que escuta.  

 

O autor afirma que a compreensão e a análise do enunciado não podem ser 

deslocadas de um contexto mais amplo. A voz discursiva da professora Gildete traz consigo 

outra voz: a de uma criança que sofreu com repressões naquele período de sua vida escolar; 

enquanto a voz discursiva da professora Erli é entremeada por outra voz discursiva totalmente 

distinta que vivenciou a afetividade nos primeiros anos escolares. O mesmo sentimento 

vivenciado pela professora Gildete se presentifica na fala da professora Mirailma quando narra 

ter uma lembrança boa e outra ruim: “[...] eu me lembro da professora que nos colocava de 

castigo, que eu não lembro o nome” (informação verbal)56. Na fala de Mirailma, o elemento da 

                                                           
55 Entrevista realizada com Erli. 
56 Entrevista realizada com Gildete. 
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lembrança está envolto pelo discurso de objetos apagados, relegados ao esquecimento, sem 

afeto – “que eu não lembro o nome”.  

No tecer dos alinhavos, a professora Margarete narrou: “Lembrei-me da professora 

Heliene, na quarta série, eu admirava a forma com que ela dava aula (pausa e mudança de voz), 

era rígida, mas também muito doce [...]” (informação verbal)57. No que se refere ao encontro 

entre o eu e o outro de cada professora dos tempos da escola trazido nas lembranças, Bakhtin 

(2003) afirma que o eu é constantemente atravessado pelo outro, e esta relação dialógica entre 

os sujeitos são relações individualizadas que “[...] abarcam todo tipo de relações personalizadas 

de sentido. Relações entre as consciências, entre as verdades - influência mútua, aprendizagem, 

amor, ódio, mentira, amizade, respeito, admiração, confiança, desconfiança etc.” (BAKHTIN, 

2003, p. 378). Para o autor, é impossível pensar no sujeito fora dessa relação dialógica. 

As quatro docentes relataram ter lembranças do período de seus anos escolares 

enquanto alunas. Em seus enunciados estão presentes lembranças positivas, relatadas em tom 

de carinho pelas professoras as Erli e Margarete e Gildete, e negativas, relatadas pela professora 

Mirailma.  Foi possível perceber que mesmo tendo decorrido alguns anos desde o início da vida 

escolar de cada uma delas, as relações que elas estabeleceram neste período de suas vidas ainda 

são presentes nos seus discursos mesmo após tanto tempo decorrido.  

Ao analisarmos a questão de número quatro (O que você gostava na escola?), 

como um dos fios da tecitura da nossa observação, intentamos captar o sentido atribuído ao 

contexto social escolar (espaço físico, convívio com colegas, sensações ao estudar etc.) e de 

que forma as professoras foram afetadas por este contexto.   

 

Eu gostava de ler (informação verbal)58. 

 

Eu queria apagar deste período algumas memórias... (pausa). Houve um período que 

foi muito difícil (choro, muita emoção). Foi difícil porque os colegas me batiam, eu 

só tinha 7 anos, puxavam meus cabelos. Minha irmã me defendia quando podia. E foi 

difícil também porque meus pais atravessaram um período de poucas condições 

financeiras (informação verbal)59. 

 

Eu adorava ir para a escola, a hora do recreio era tudo (risos) (informação verbal)60. 

 

Eu gostava de ler e de fazer cópias (informação verbal)61. 

 

 
 

                                                           
57 Entrevista realizada com Erli. 
58 Entrevista realizada com Gildete. 
59 Entrevista realizada com Margarete. 
60 Entrevista realizada com Mirailma. 
61 Entrevista realizada com Mirailma. 
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O que nos chamou atenção na questão acima foi a explanação da professora Gildete. 

Ela relatou uma etapa de sua vida pessoal que se funde com sua vida escolar, rememora em 

suas lembranças o sentido dolorido que atribui àqueles anos escolares, a violência sofrida e a 

pobreza familiar, ou seja, tudo o que a fez optar por apagar tais lembranças. As demais 

professoras relatam momentos que provocaram alegria, como a professora Erli: “Eu gostava de 

ler” (informação verbal)62; ou a professora Margarete: “Eu adorava ir para a escola, a hora do 

recreio era tudo” (informação verbal)63. Gildete, por sua vez, lembrou-se rapidamente da 

tristeza causada por aquele período. Alarcão (2001) elucida que a narrativa traz na sua essência 

um processo interpretativo que permite uma releitura do vivenciado e experimentado, 

resultando em uma “tecedura” entre o que foi e o que está sendo. Através desta releitura são 

geradas muitas e novas significações do que foi vivido, favorecendo o reconhecimento do 

sujeito no presente e proporcionando uma reelaboração das memórias. Compreendemos, no 

entanto, que convém salientar que, conforme descreve Delory-Momberger (2006, p. 367), 

 

É apropriado, distinguir com clareza o procedimento de formação, aplicada aos ateliês 

biográficos do que ele não é: nem procedimento de desenvolvimento pessoal, nem 

forçosamente uma ação com intenção terapêutica. Os procedimentos de objetivação 

das produções individuais (relatos orais ou escritos) e o caráter coletivo do trabalho 

são garantia do distanciamento crítico e da dimensão de socialização, inerentes a este 

tipo de procedimento de produção de dados. 

 

Deste modo, as narrativas das docentes foram apreciadas por nós com o olhar de 

pesquisadoras exotópica, ao observar seu objeto de estudo com o excedente de visão próprio da 

nossa posição ocupada naquele instante, sem qualquer interferência de palavras, sentimentos, 

ou gestos durante o momento dos relatos orais. 

Ao analisarmos a questão cinco (De que você não gostava na escola?), tivemos 

como objetivo compreender de que forma as questões negativas do ambiente escolar 

influenciaram na vida estudantil das docentes. Já tomada pela emoção, a professora Gildete se 

prontificou a continuar seu relato, seguida pelas demais:  

 

A 6ª série, foi uma série complicada porque me sentia intimidada, eu travava na hora 

de responder alguma coisa oralmente e eu só sabia chorar. Sofria em casa também 

porque os meus irmãos colocaram um apelido e eu não conseguia revidar nem me 

defender (informação verbal)64. 

 

                                                           
62 Entrevista realizada com Erli. 
63 Entrevista realizada com Margarete. 
64 Entrevista realizada com Gildete. 
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Eu não gostava de estudar com os meninos mais velhos na sala multisseriadas 

(informação verbal)65. 

 

O que eu não gostava de jeito nenhum era a tabuada (informação verbal)66. 

 

Eu não gostava quando era leitura coletiva porque se alguém do grupo errava todos 

apanhavam de palmatória (informação verbal)67. 

 

 

Percebemos, na explanação da professora Gildete, que a violência sofrida nos 

primeiros anos escolares provocou uma lacuna de insegurança nos anos seguintes: “[...] a 6ª 

série, foi uma série complicada porque me sentia intimidada, eu travava na hora de responder 

alguma coisa oralmente e eu só sabia chorar [...]” (informação verbal)68. Embora a 

escolarização obedeça a um processo de linearidade temporal, aquilo que acontece com os 

sujeitos nesse processo segue fluxos diferenciados e, muitas vezes, não estão no ritmo do tempo 

chronos. Aliás, a vida foi marcadamente temporalizada, contudo a forma de viver de cada 

momento/tempo faz parte também das relações travadas no campo das nossas subjetivações. 

Ao narrar sobre os anos escolares, as marcas das relações vão se constituindo como matizes 

potenciais da formação do adulto; no caso desta professora, as agressões vividas em um tempo 

anterior provocaram reações mesmo em tempo distinto do ocorrido. 

Um outro relato destacado nesta questão foi o da professora Mirailma: “Eu não 

gostava quando era leitura coletiva porque se alguém do grupo errasse todos apanhavam de 

palmatória” (informação verbal)69. Estes anos vivenciados pelas docentes supracitadas 

constituiu-se um espaço fecundo pelas interações experienciadas por elas, ainda que sejam 

negativas. De acordo com Lima (2016, p. 78),  

 

O cronótopo escolar apresenta-se como um campo macro de atividade fértil de 

múltiplas esferas discursivas que constroem suas próprias lógicas espaciais e 

temporais singulares de forma simultânea, seja na condição de indivíduos a partir de 

suas posições exotópicas e/ou de grupo por meio dos seus posicionamentos 

cronotrópicos [...]. 

 

Os eventos expostos pelas docentes são produto das relações que elas vivenciaram 

tendo como resultados as experiências negativas. É nessa relação entre o ambiente, o tempo e 

os sujeitos marcados pelas estruturas sociais que os indivíduos se constituem. A narrativa 

realiza, sobre o material indefinido do vivido, um trabalho de homogeneização, ordenação, de 

                                                           
65 Entrevista realizada com Erli. 
66 Entrevista realizada com Margarete. 
67 Entrevista realizada com Mirailma. 
68 Entrevista realizada com Gildete. 
69 Entrevista realizada com Mirailma. 
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funcionalidade significante; reúne, organiza e trata de modo temático os acontecimentos da 

existência; dá sentido a um vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico. Delory-Momberger 

(2006, p. 363) esclarece que “[...] é a narrativa que designa os papéis aos personagens de nossas 

vidas, que define posições e valores entre eles”. Nos relatos expostos pelas duas docentes, 

inicialmente o ambiente e os personagens deixaram valores negativos fortemente marcados.  

Com as professoras Erli e Margarete, respectivamente, os eventos vivenciados no 

período escolar tiveram uma repercussão negativa, porém em menor proporção do que com as 

outras professoras: “Eu não gostava de estudar com os meninos mais velhos na sala 

multisseriada” (informação verbal)70; “O que eu não gostava de jeito nenhum era a tabuada” 

(informação verbal)71. Compreendemos, à luz da ideia defendida por Delory-Momberger, que 

é a narrativa que constrói entre as circunstâncias, os acontecimentos, as ações, relações de causa 

e efeito, de meio, de fim; que transforma a relação de sucessão dos acontecimentos nos 

encadeamentos acabados; que compõe uma totalidade significante em que cada acontecimento 

encontra seu lugar de acordo com sua contribuição à realização da história contada. 

Intentamos, nas questões 6 (Onde você fez o ensino fundamental e médio?), 7- 

(Quais amigos da escola você se recorda?) e 8 (Algum destes amigos permanecem em seu 

convívio?), descritas abaixo, captar a sociabilidade das docentes no ambiente escolar e as 

relações estabelecidas com seus pares na escola.  

 

6. Onde você fez o ensino fundamental e médio? 

Fiquei 10 anos estudando o fundamental I por não ter carro para estudar na cidade. 

Quando fui estudar na cidade fiz o Ensino Fundamental II e o curso técnico de 

magistério no Colégio estadual Duque de Caxias (informação verbal)72. 

 

Minha família se mudava muito, então, comecei na fazenda, fui para Itapetinga na 

escola primária, o ensino fundamental I fiz em Lomanto Junior, o ensino fundamental 

II em Itabuna e o ensino médio em Iguaí (informação verbal)73. 

 

Em iguaí, no Colégio Estadual Duque de Caxias (informação verbal)74. 

 

Ensino fundamental I até a 3ª série, no distrito de Iguaibi a 4ª série no município de 

poções porque como não tinha carros para ir para a cidade meu pai me mandou para 

morar com uma tia em outra cidade. Retornei para Iguaí dois anos depois quando 

colocaram o transporte para os alunos da zona rural (informação verbal)75. 

 

                                                           
70 Entrevista realizada com Erli. 
71 Entrevista realizada com Mirailma. 
72 Entrevista realizada com Erli. 
73 Entrevista realizada com Gildete. 
74 Entrevista realizada com Margarete. 
75 Entrevista realizada com Mirailma. 
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Das docentes participantes da pesquisa, duas (Gildete e Mirailma) iniciaram seus 

estudos na zona rural e concluíram o ensino fundamental na zona urbana. A professora 

Margarete iniciou e concluiu sua vida escolar na zona urbana e a professora Erli afirma: “Fiquei 

10 anos estudando o fundamental I por não ter carro para estudar na cidade” (informação 

verbal)76. Segundo o seu relato, ela cursou todo o ensino fundamental na zona rural. A partir da 

fala da professora Erli e retomando a questão número dois (Conte-me sobre os primeiros anos 

de vida escolar), ficou claro a relação entre o problema de estrutura e transporte para os alunos 

da zona rural e a continuidade de seus estudos. Caldart (2005) aponta que, por intermédio do 

Programa Nacional “Por uma Educação Básica do Campo” - não apenas no aspecto de 

transporte, mas nas esferas de infraestrutura, organização pedagógica e currículo -, os alunos 

campesinos da atualidade não vivenciam mais estes percalços enfrentados pelas docentes 

acima. A aprovação das Diretrizes Operacionais da Educação Básica em 2001, seguida pela 

Resolução nº 02, de 2002, reconhece o papel estratégico da educação no espaço campesino, 

promovendo um desenvolvimento rural sustentável, reafirmando, assim, a prioridade que a 

Educação do Campo deve ocupar no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural e da Educação. 

Ao analisarmos as questões sete e oito, pretendemos considerar as relações de 

amizade surgidas nos anos da escola e experimentadas pelas docentes, por entendermos este 

espaço como um local em que os sujeitos sociais têm suas interações afetivas e cujas emoções 

ganham determinados sentidos e potencializam-se na configuração da vida. De acordo com 

Bertaux, “Não podemos compreender as ações de um sujeito, nem a própria produção dos 

sujeitos, se ignoramos tudo sobre o grupo dos quais ele/ela fez parte em algum momento de sua 

existência” (2010, p. 53). A relação de pessoas de mundos diferentes no mesmo ambiente 

escolar pode ser considerada como disparadora da criação de novos mundos e da transformação 

dos já existentes. Tal relação ocupa um papel central no que se refere à intersubjetividade e à 

sociabilidade de cada sujeito.  

 

 7. Quais amigos da escola você se recorda? 

Aline, (a que me bateu); Cristiane que substituía a professora quando precisava; 

Anedino porque era muito atentado, Isaías que jogava bola com os meus irmãos e 

Nilzangela porque era a companheira de ir para a escola (informação verbal)77. 

 

De Itabuna, Simone, Iran, Sandra (informação verbal)78. 

 

 

                                                           
76 Entrevista realizada com Erli. 
77 Entrevista realizada com Erli. 
78 Entrevista realizada com Gildete. 
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De muitos: Joabe, Jarbas, Márcio, Jislaine, Elma, Marcos Paulo (informação verbal)79. 

 

Eliana porque ela batia fraquinho com a palmatória e Luís porque ele batia muito forte. 

E, também da minha prima Ivanilda porque éramos inseparáveis (informação 

verbal)80. 

 

8. Algum destes amigos permanecem em seu convívio? 

 

Sim, Isaías e Cristiane (informação verbal)81. 

 

Só os do magistério porque são de Iguaí mesmo (informação verbal)82. 

 

Sim, alguns (informação verbal)83. 

 

Apenas Ivanilda (informação verbal)84. 

 

O cotidiano do sujeito, seja dentro ou fora da escola, é marcado por situações 

conflituosas; o espaço interativo nas relações é onde o outro se encontra com o eu de cada 

indivíduo e vice-versa. Nessa dialogia, produzem-se os laços afetivos; assim, as relações de 

amizade surgidas no espaço escolar são uma forma ousada de tornar a vida mais amena diante 

dos percalços existentes, tornando possível aos indivíduos (amigos), na condição de agentes e 

falantes, partilharem seus pontos de vista, ideias e perspectivas. É nessa relação que se cria a 

possibilidade de diálogo, e na perspectiva do diálogo há sempre um movimento de ida e vinda 

que possibilita uma modificação recíproca. Em outras palavras, podemos afirmar que a 

diferença e a diversidade do outro compõem uma “teia” de amizade cujos fios carregam consigo 

a complexa organização da subjetividade.  

A amizade, nesse sentido, pode ser tomada como uma maneira de transformar a sala 

de aula num espaço aberto a relações intersubjetivas renováveis a cada ano escolar, edificando 

novas possibilidades de existência relacional. As salas de aulas e as relações que nela emergem 

são espaços e situações de encontro das multiplicidades. Observamos, pelos relatos das 

docentes, que as amizades adquiridas nos anos escolares marcaram suas memórias afetivas de 

forma positiva e negativa. 

Nas três últimas questões deste ateliê, intentamos observar como ocorreu a 

iniciação da leitura escolar para as docentes participantes da pesquisa.  

 

 

 

                                                           
79 Entrevista realizada com Margarete. 
80 Entrevista realizada com Mirailma. 
81 Entrevista realizada com Erli. 
82 Entrevista realizada com Gildete. 
83 Entrevista realizada com Margarete. 
84 Entrevista realizada com Mirailma. 
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9. Como foi seu contato com a leitura na escola? 

 

Erli:  − Apesar de começar a ler apenas com 8 anos. A leitura para mim foi uma 

grande descoberta (informação verbal)85. 

 

Gildete: − Foi muito bom descobrir que sabia ler. Fiquei encantada (informação 

verbal)86. 

 

Margarete: − Foi muito bom, esperava sempre pelo período das estagiárias por causa 

do cantinho da leitura (informação verbal)87. 

 

Mirailma: − Aprendi a ler com 8 anos. No primeiro ano foi muito difícil por conta da 

timidez (informação verbal)88. 

 

Iniciamos nossa análise a partir do enunciado das professoras Erli e Mirailma, 

quando afirmam que o primeiro contato com a leitura se deu aos 8 anos de idade. O elemento 

da idade aparece na fala destas docentes, e apenas na delas, por considerarem ter começado 

tardiamente a aprendizagem da leitura. Porém, tal elemento não desfaz o encantamento causado 

por este momento, segundo a professora Erli. Mirailma relata, ainda, que seu primeiro ano na 

aprendizagem da leitura foi sofrido por conta da timidez. Gildete e Margarete não mencionaram 

com que idade aprenderam a ler, mas relataram que esta iniciação causou-lhes deslumbramento. 

Com exceção de Mirailma, todas as demais descreveram que sua afetação com o ato de ler 

surgiu junto com o sentimento de descoberta e encanto pela leitura.  

Observamos a questão seguinte sobre a iniciação na leitura escolar: 

 

10.Quem te ensinou a ler? 

 

A professora Ednólia e meus irmãos em casa me ajudavam (informação verbal)89. 

  

Aprendi a ler com a professora Andréia, na fazenda, na escolinha. Sofria com a 

palmatória quando errava as coisas. O que me levou a aprender a ler foi observar o 

que estava no quadro negro e o medo do castigo (informação verbal)90. 

 

Minha tia, irmã da minha mãe, me lembro como hoje do ABC, - ‘só vai sair quando 

falar todo’. Ela dizia (informação verbal, grifo nosso)91. 

 

Minha mãe em casa. Ela me ajudou muito apesar de ter pouca leitura. Com a 

professora eu não conseguia, tinha medo de apanhar, ficava travada (informação 

verbal)92. 

 

                                                           
85 Entrevista realizada com Erli. 
86 Entrevista realizada com Gildete. 
87 Entrevista realizada com Margarete. 
88 Entrevista realizada com Mirailma. 
89 Entrevista realizada com Erli. 
90 Entrevista realizada com Gildete. 
91 Entrevista realizada com Margarete. 
92 Entrevista realizada com Mirailma. 
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Em seus enunciados, as docentes apresentam elementos distintos sobre quem as 

ensinou a ler e onde ocorreu tal processo. As professoras Erli e Gildete aprenderam a ler com 

a professora na escola; a professora Margarete com uma tia e Mirailma com sua mãe. 

Compreendemos, pelas falas das docentes, que a escola, neste caso, não foi o espaço 

privilegiado para o primeiro contato com o ato de ler, pois apenas duas citaram ter aprendido 

a ler na escola. Outro aspecto interessante foi percebido nos relatos de Gildete, Margarete e 

Mirailma, que destacaram os elementos da repreensão e do medo como empecilhos para a 

leitura. O relato dessas docentes revela uma prática que era comum entre as professoras 

alfabetizadoras da época, que nas etapas iniciais da leitura dedicavam grande parte dos 

esforços para iniciar as crianças apenas aos códigos de decifração a partir de diversas 

abordagens, inclusive com o uso de castigos físicos, retirando o momento do prazer e 

encantamento que esta atividade era capaz de produzir nos alunos. 

 
11.Me conte quais leituras te marcaram ou que permanecem em sua lembrança? 

 

Da época da escola, a famosa cartilha, que tinha e o texto de Ivo viu a Uva. Depois, 

na série mais adiantada, a lenda da jabuticaba de Vinicius de Moraes. Das leituras de 

agora, pais brilhantes e professores fascinantes. Me lembro também de meu pai 

contando muitas histórias para mim e para meus irmãos (informação verbal)93. 

 

Lembro muito das histórias que minha vó contava. No fundamental II eu lia muito 

romance (odiava ler romance). Não tenho lembranças de leitura. Hoje não tenho mais 

paciência para ler quase nada (informação verbal)94. 

 

Os romances: Juliana, Sabrina, etc. Onde tirei o Meggy do meu nome (apelido) 

(informação verbal)95. 

 

Da escola primária não me lembra de quase nada. No ensino médio me lembra dos 

contos de fadas trabalhados pela professora Elineusa, no curso de magistério, porque 

eu não os li na infância e também porque a turma utilizou alguns contos em um 

trabalho na creche da cidade (informação verbal)96. 
 

 

A questão acima evidencia as observações realizadas na questão anterior, pois 

quando indagamos as docentes sobre quais leituras as marcaram e que ainda permanecem na 

lembrança, apenas a professora Erli traz fala “[...] da época da escola, a famosa cartilha, que 

tinha e o texto de Ivo viu a Uva”. As demais - Gildete, Margarete e Mirailma - afirmam não se 

recordar desta etapa de seus anos escolares; ao contrário, destacam lembranças de textos lidos 

em outra etapa da vida escolar. Percebemos, a partir desta ocorrência nos relatos, que a 

                                                           
93 Entrevista realizada com Erli. 
94 Entrevista realizada com Gildete. 
95 Entrevista realizada com Margarete. 
96 Entrevista realizada com Mirailma. 
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experiência inicial com a leitura não foi positiva para as docentes e a interação entre o leitor e 

o texto não foi frutífera nos primeiros anos escolares. O período de iniciação a leitura escolar é 

fundamental para a percepção que a criança irá ter ao longo de sua trajetória escolar.  

Os discursos emergidos neste ateliê, com base nos anos vivenciados no período de 

formação escolar, evidenciaram que a constituição subjetiva das docentes foi se configurando 

por intermédio das interações dialógicas vividas na escola, no contexto singular em que elas 

próprias afetaram e foram afetadas. Bakhtin (2003, p. 11) afirma que “[...] para viver preciso 

ser inacabado, aberto para mim – ao menos em todos os momentos essenciais – preciso ainda 

me antepor axiologicamente a mim mesmo, não coincidir com minha existência presente”.  Por 

nosso estudo estar situado no campo do ensino de leitura, fez-se necessário buscar nas narrativas 

dos tempos de escola as lembranças dos primeiros anos escolares, suas relações, produção de 

sentido e afetação pela leitura, levando-se em conta os diferentes aspectos desta etapa da vida 

das docentes. Conforme Bastos e Araújo (2008, p. 155-156), “Nossa forma de fazer as coisas 

está impregnada de nós mesmos, e da forma com a qual e pela qual as fazemos”. Deste modo, 

após a explanação oral, conversamos sobre como fomos tocadas por aquele encontro, e logo 

em seguida fizemos a avaliação oral, agradecemos, agendamos o próximo encontro e 

encerramos o ateliê. 

 

4.3 O manusear do tear e os saberes da formação: o dito pelas professoras 

 

O terceiro ateliê foi realizado no dia 14 de setembro de 2016 sob condições 

especiais. Imprevistos típicos da escola do campo (como a chuva, a má condição do tempo e o 

período de avaliações a diretora da escola) nos levaram a ter um tempo menor para a realização 

deste encontro. Conforme orientações passadas às participantes no encontro anterior, neste as 

memórias seriam realizadas por meio do relato escrito, apenas. Fomos obrigadas, diante das 

condições surgidas, a retirar as atividades dinâmicas, o que não descaracterizou nosso ateliê 

biográfico em sua essência, por compreendermos que o relato escrito também é 

(auto)biográfico. Conforme defende Delory-Momberger (2005), escrever sobre si mesmo dá ao 

sujeito a condição da biograficidade, isto é, de biografar-se, narrar o próprio percurso, 

reorganizar a memória das experiências vividas, e esta ação produz a bioteca97 do sujeito com 

o mundo, na medida em que este reconfigura sua própria estrutura do entendimento de si.  

                                                           
97 Conceito criado pela autora que denomina o conjunto das representações da realidade social construídas a partir 

da interpretação de experiências e modificáveis na relação do sujeito com o mundo na medida em que este 

reconfigura sua própria estrutura de entendimento de si. 
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Escolhemos, nesta etapa de tecitura da nossa pesquisa, analisar a formação 

profissional das docentes, com o objetivo de compreender as movências pela escolha da 

profissão e pelo local de trabalho. Deste modo, intitulamos este ateliê de “Retratos de si e da 

sala de aula”.  Diferentemente dos outros encontros, este foi mais íntimo. Deu-se entre o eu de 

cada professora e o outro, na pessoa das pesquisadoras. Aconteceu a partir de vozes discursivas 

interiores, entremeadas de tantas outras vozes, num contínuo espaço dialógico, na busca pelas 

respostas a cada pergunta. Iniciamos nosso encontro acolhendo as professoras com o texto de 

Rubem Alves intitulado “Curiosidade É uma coceira nas ideias”98. Em seguida, a professora 

Mirailma fez leitura das memórias do encontro anterior e distribuímos a ficha com as perguntas 

norteadoras deste ateliê, as quais tinham como objetivo suscitar as lembranças de cada 

participante. Além disso, o encontro dirimiu as dúvidas das docentes sobre as perguntas. Por 

fim, combinamos como as docentes fariam a entrega dos relatos para as pesquisadoras, já que 

a escola não nos disponibilizou tempo suficiente para a realização de todo o encontro. 

Dispusemos de um período de uma semana para que elas construíssem seus relatos e os 

enviassem por uma funcionária da escola que reside na zona urbana. 

Os relatos foram chegando em tempos distintos, e os fios foram se intercalando no 

tecer da pesquisa. Recebemos primeiro o relato da professora Margarete, no dia 21 de setembro, 

seguido pelo relato das docentes Mirailma e Gildete, no dia 22 de setembro. Finalmente, 

recebemos o da professora Erli, no dia 23 de setembro. Percebemos que o fato de não ter havido 

o encontro presencial e as orientações terem sido dadas de uma única vez geraram algumas 

dificuldades de interpretação. As respostas foram bem sucintas e objetivas, mas conseguiram 

atender ao objetivo proposto.  

Iniciamos nossa análise partindo da questão: Por que ser professor? Tal questão 

foi escolhida tendo como base o pensamento de Nóvoa (2009, p. 16), que afirma:  

 

O professor é a pessoa, e que a pessoa é o professor. [...] A formação de professores, 

que constrói uma teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da 

profissionalidade. [...]. Refiro-me à necessidade de elaborar um conhecimento pessoal 

(um autoconhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar (de 

capturar) o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou 

científica.  Toca-se aqui em qualquer coisa de indefinível, mas que está no cerne da 

identidade profissional docente.  

 

A ideia defendida pelo autor de que somos pessoas antes de sermos profissionais 

foi nossa motivação para grande parte do caminho metodológico escolhido neste trabalho com 

                                                           
98 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u14.shtml>. Acesso em: 22 ago. 2016. 
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os ateliês biográficos. Desta forma, quando fizemos esta pergunta às docentes, intentamos 

buscar as movências pessoais que as conduziram para a professoralidade, e as respostas foram 

muito parecidas. 

 

 ‘Porque sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca 

não aprendo, nem ensino’ (Paulo Freire). Essa frase responde à pergunta para mim 

(informação verbal)99. 

 

Já ajudava na escola bíblica antes de me tornar professora e quando surgiu a 

oportunidade realizei minha vontade (informação verbal)100. 

  

Era um sonho desde criancinha (informação verbal)101. 

  

Brincava de escolinha desde menina, sempre quis ser professora porque achava linda 

a profissão (informação verbal)102. 

 

Somente a professora Erli apresentou uma resposta diferente, ao utilizar uma frase 

do autor Paulo Freire, por considerar que esta a definia enquanto professora. A questão “O que 

te levou a escolher essa profissão?” foi intencionalmente escolhida para que pudesse 

complementar ou ratificar a questão anterior (Por que ser professor?). As palavras amor à 

educação, vocação, sonho e vontade, respectivamente, surgiram nas escritas, consolidando as 

expressões anteriores de vocação pela profissão.  

Ao narrar sobre a forma como se inseriram na profissão, as docentes desta pesquisa 

destacaram elementos de sua trajetória de formação, da cultura profissional e dos aspectos de 

seu processo de profissionalização. Quando questionadas sobre as memórias mais marcantes na 

sua profissão, enfatizamos inicialmente as respostas das professoras Gildete e Mirailma, 

respectivamente: 

Me lembro de um aluno que chegou na quinta série (hoje sexto ano) e que não sabia 

ler, foi muito complicado para ele e para mim. Eu me lembro da alegria dele ao ler 

pela primeira vez. Foi um desafio (informação verbal)103. 

 

Me lembro de muitas coisas, de modo especial da minha primeira turma como 

professora, foi uma turma da segunda série na escola Del Rey, na zona rural 

(informação verbal)104. 

 

 

Ambas são professoras na zona rural desde o início da profissão e resgataram em 

suas memórias este lugar que ocupam enquanto docentes desta modalidade educacional.  De 

                                                           
99 Entrevista realizada com Erli. 
100 Entrevista realizada com Gildete. 
101 Entrevista realizada com Gildete. 
102 Entrevista realizada com Mirailma. 
103 Entrevista realizada com Erli. 
104 Entrevista realizada com Erli. 
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acordo com Jesus (2004, p. 66), “No paradigma que fortalece a Educação do Campo é a 

formação humana que tem maior significado”. Foi possível perceber no relato das professoras 

que as suas origens as levaram a escolher serem professoras do campo. A docente Erli 

respondeu de forma muita vaga a esta questão e não contemplou o objetivo proposto por nós.   

A docente Margarete relatou uma lembrança de outra escola que também não atendeu ao 

objetivo proposto. 

Destacamos, ainda, em nossa análise, a escolha (ou imposição) pelo local de 

trabalho. Obtivemos as seguintes respostas:  

  
Eu já moro aqui no distrito então pedi para ficar na escola no colégio trabalhar com o 

Fundamental II e eu aceitei o desafio apesar de não ser formada em Letras (informação 

verbal)105. 

 

Fui transferida para cá como castigo após uma mudança de governo municipal. No 

início eu detestei, mas hoje não quero sair daqui de jeito nenhum. Amo a escola e amo 

os alunos (informação verbal)106. 

  

A convite da secretária de Educação Inicialmente que me sugeriu as aulas de 

português nesta escola eu aceitei (informação verbal)107. 

 

Foi proposto (informação verbal)108. 

 

 

Ao analisarmos as respostas das docentes, observamos que enquanto Margarete e 

Erli afirmam que não optaram por estar no local de trabalho, sendo a primeira colocada por 

castigo e a segunda por sugestão, Gildete e Mirailma, por já serem moradoras do distrito, 

somaram este fator ao fato de ambas já serem profissionais da educação do campo. Tais 

observações são relevantes para que possamos compreender o sentimento de pertença das 

profissionais com seu local de trabalho e execução de sua professoralidade. Esse conhecimento 

se revelou na questão oito: O que a escola, onde você trabalha, representa para você 

enquanto profissional da educação? 

  

Representa muito. Não simplesmente um espaço onde são desenvolvidos apenas 

conteúdos e habilidades, mas é também cenário responsável pela formação política, 

ética e estética de quem utiliza os meus serviços, é o ambiente que recebe todos os 

tipos de problemas sociais que são reflexos de nossa condição e conclusão política 

(informação verbal)109. 

 

 

                                                           
105 Entrevista realizada com Gildete. 
106 Entrevista realizada com Margarete. 
107 Entrevista realizada com Mirailma. 
108 Entrevista realizada com Erli. 
109 Entrevista realizada com Erli. 



78 

 

A gente recebe alunos que moram sozinhos porque já perderam pai e mãe, recebe 

alunos que vivem em locais isolados, que passam necessidades econômicas, enfim de 

todo tipo. Ela representa um espaço de transformação (informação verbal)110. 

 

Ahh, representa muito! Aqui me sinto realizada profissionalmente, tenho um bom 

relacionamento com meus alunos e sinto que sou útil como pessoa. Muitos destes 

alunos são extremamente carentes de condições econômicas, sociais e afetivas 

(informação verbal)111. 

 

Representa um espaço de mudança e de esperança (informação verbal)112. 

 

 

Os enunciados presentes nos escritos das professoras estão carregados de discursos 

e interdiscursos. Apesar de não termos, enquanto pesquisadoras, acesso à realidade cotidiana 

da escola senão por meio das suas falas, nos ancoramos na ideia de Fiorin (2010, p. 35), que 

defende que “[...] a nossa compreensão é um discurso que não se constrói sobre a realidade, 

mas sobre outro discurso”. Deste modo, apreendemos das respostas das docentes que a escola 

se tornou lugar de acolhida e que elas mensuram a importância desta profissão por sua função 

social.  

De acordo com Gildete, “A gente recebe alunos que moram sozinhos porque já 

perderam pai e mãe, recebe alunos que vivem em locais isolados, que passam necessidades 

econômicas, enfim, de todo tipo” (informação verbal)113, e, num segundo momento, pela escola 

como espaço da relação, da comunicação e da transformação que, conforme Mirailma, “[...] 

representa um espaço de mudança e de esperança” (informação verbal)114. 

Para Bakthin (2010), o discurso não pode ser entendido fora do seu contexto. Para 

nós, pesquisadoras, há um discurso produzido e carregado de um sentimento de pertença e de 

identidade profissional ligado ao ambiente do campo que cria um espaço interativo e dialógico. 

Interativo porque parte do campo como a unidade de intercâmbio verbal, mas que se realiza na 

diversidade dialógica presente nas relações entre os professores e os alunos.  

Na última questão norteadora do ateliê (Os alunos da escola representam algo 

para você? Por que?), tivemos a pretensão de observar o olhar das professoras para os alunos 

da escola: 

 

                                                           
110 Entrevista realizada com Gildete. 
111 Entrevista realizada com Margarete. 
112 Entrevista realizada com Mirailma. 
113 Entrevista realizada com Gildete. 
114 Entrevista realizada com Mirailma. 
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Significam muito. Porque sem aluno não há professor e ao mesmo tempo que eu 

ensino eu aprendo é uma troca de experiência... (informação verbal)115. 

 

São muito importantes para mim, eles são os responsáveis por eu acreditar ainda na 

minha profissão (informação verbal)116. 

 

Já falei na questão anterior, mas acrescento que representam o motivo por eu ainda 

acreditar na educação (informação verbal)117. 

 

Representam muito. Como vim também da zona rural me vejo nas histórias deles 

(informação verbal)118. 

 

 

As respostas das professoras sobre esta questão reforçam o sentimento de pertença 

e revelam os laços estabelecidos no cotidiano entre eles. As docentes assumem as funções social 

e afetiva inerentes ao lugar em que se encontram.  Com isso, adquirem condições não somente 

de problematizar a condição destes alunos no mundo como também de se tornarem agentes 

transformadores. A transgressão dessa relação provoca construções discursivas de sentidos 

distintos, mas que convergem, pois, de acordo com Jesus (2004, p. 70), “[...] na educação do 

campo, a razão não está separada da emoção”.  

A narrativa da professora Margarete converge com o pensamento da autora citada, 

pois a professora que foi obrigada - por castigo - a estar naquela escola tornou-se 

emocionalmente envolvida com o ambiente campesino, com o espaço escolar e com os alunos 

que dela fazem parte. A professora Gildete também atribui significado de importância 

emocional aos alunos da escola, afirmando que eles são os responsáveis por ela ainda acreditar 

na educação. Mirailma fez uma comparação de sua história com a história dos seus alunos, e a 

professora Erli atribuiu a importância dos alunos à troca de experiências entre alunos e 

professores. Assim, a partir das memórias sobre a trajetória de formação e da entrada na 

docência, as professoras se colocaram como tecelãs na docência na educação do campo.  

No período da Idade Média, a arte de aprender a manusear o tear requeria tempo e 

era ensinada por um mestre experiente e habilidoso, o qual tinha a tarefa de transmitir ao 

aprendiz os afazeres do ofício. Esses aprendizes, geralmente, eram vocacionados e tinham a 

missão de perpetuar o ensino dessa arte. No caso específico destas docentes, o contexto da 

docência em suas vidas se concebeu por vocação, e no decorrer da experiência tornou-se 

profissão. Reconhecemos que ao nomear as razões que as conduziram a assumir a opção pelo 

magistério, as docentes compreendem a sua importância social, que é essencial para que elas se 

                                                           
115 Entrevista realizada com Erli. 
116 Entrevista realizada com Gildete. 
117 Entrevista realizada com Margarete. 
118 Entrevista realizada com Mirailma. 
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apropriem dos processos inerentes da educação do campo e os transformem em práticas 

concretas onde, segundo seus relatos, a escola é vista como o lugar da formação humana e 

profissional. 

Salientamos que este ateliê nos levou a pensar na escola do campo defendida por 

Caldart (2005) quando aponta que é necessário pensar uma proposta de educação do campo que 

não seja pautada em um ideário fechado. Ao contrário, é preciso pensar num conjunto de 

transformações que a realidade vem exigindo. A partir desses fios por nós enredados e agora 

descritos, compreendemos que as docentes tecem relações pautadas no respeito e no afeto pelos 

alunos, considerando todo o contexto no qual estão inseridos. Ao manusear o tear de sua 

profissão promovem a transformação. 

 

4.4 Os tecidos se entrelaçam: o feito no ensino de leitura na Educação do Campo 

 

Nas últimas décadas, cresce o número de pesquisas que visam entender o processo 

de aquisição da leitura e da escrita, uma vez que a leitura é um dos meios pelos quais se obtém 

conhecimento das mais diversas áreas. Envolvidas por este entrelaçar no ensino de leitura na 

educação do campo, intentamos apresentar nesta seção o ensino de leitura como decorrente de 

uma atividade responsiva119, de interação dialógica, que possibilita aos envolvidos, no ato de 

ensinar e aprender a leitura, protagonizar eventos únicos e irrepetíveis de compreensão e 

atribuição de sentido. Nos esteamos na teoria bakhtiniana, a qual compreende o ato de ler como 

evento que ultrapassa os sentidos do leitor e instala a alteridade como base de análise, o 

excedente de visão como meta e a circularidade cultural como consequência da leitura. Deste 

modo, a partir da entrada no universo da Educação do Campo para entendermos como o ensino 

de leitura se processa neste espaço, tecemos todas as considerações que apresentamos a seguir. 

Ao transitar pelo ato de ler como espaço prenhe e pleno de ensino e aprendizagem, 

nos deparamos com diversos estudiosos que tentam entender de que forma ocorre a 

aprendizagem da leitura, a sua utilização, as suas ramificações e o seu uso para ingresso em 

práticas sociais e/ou de convívio de um determinado grupo letrado. Para Bakhtin (2003), o 

sujeito não é passivo às relações sociais, assim como não age de maneira absolutamente 

individual. O sujeito é um ser constituído nas teias sociais, e é nessa inter-relação com o social 

que toma uma atitude responsiva em relação à vida, ao mundo, a si mesmo e ao outro. Sendo o 

                                                           
119 Segundo Bakhtin, “[...] dentro de si mesmo, o homem adota uma postura ativa no mundo; sua vida consciente 

é sempre ato; atuo mediante o ato, a palavra, o pensamento, o sentimento; vivo, venho a ser através do ato” (2003, 

p. 154). 
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ato de ler, também, uma prática social, os apelos exercidos pelo mundo letrado sobre os 

indivíduos exigem um aprendizado interacional e adequado da leitura. De acordo com Di 

Camargo (2016, p. 58),  

 

[...] é no ato interacional que se realiza a compreensão pretendida e se vai além, pois 

o leitor traz novas significações para o texto lido, avança em sua capacidade de 

sentido, elabora novas formas de construção ideológica e, principalmente, põe algo de 

si na leitura que enriquecerá o texto com sua experiência de mundo.  

 

 

Compreendemos, também, em consonância com o autor, que o cotidiano de uma 

escola é de uma grande diversidade de discursos e vozes, e que na educação do campo eles são 

multiculturais, multissociais e polifônicos. Nesse contexto, o professor assume uma posição 

ativa e responsiva diante de sua prática. Enquanto um ser ativo é eticamente comprometido e 

responsável por suas ações e decisões e responsivo ao outro. Deste modo, o quarto e último 

ateliê foi elaborado para que nos possibilitasse, enquanto pesquisadoras, lançar um olhar 

axiológico,120 observar de que forma as docentes concebem sua prática no ensino de leitura e 

os sentidos que elas atribuem a esta atividade na Educação do Campo. Os principais argumentos 

que sustentaram a necessidade desta etapa do nosso estudo foi conhecer a prática (o feito) das 

docentes - envoltas na realidade da educação da população do campo que, como já 

mencionamos anteriormente, foi historicamente relegada ao descaso e até mesmo ao 

esquecimento - no tocante ao trabalho com leitura em suas aulas de Língua Portuguesa.  

Sob o título “Memórias de Leitura”, o ateliê aconteceu no dia 5 de outubro de 

2016, na sala da coordenação pedagógica da escola. Recebemos as docentes tendo a sala 

organizada com palavras dispostas nas paredes e livros espalhados no chão, sobre um tapete. 

As professoras adentraram a sala e, curiosas, começaram a observar o espaço. Fizemos a 

acolhida com o texto de Rubem Alves intitulado “Sobre a leitura e a burrice”121, conversamos 

sobre os relatos escritos do que as professoras fizeram para o ateliê número três e discorremos 

sobre a experiência da escrita solitária, sem a intervenção do outro. As docentes nos relataram, 

genericamente, que sentiram algumas dificuldades e certa insegurança ao falarem de suas 

memórias de forma solitária. Após a conversa, fizemos os encaminhamentos deste ateliê, 

entregando para cada professora a ficha com as perguntas sobre as quais deveriam escrever suas 

memórias. 

                                                           
120 Faraco (2009, p. 22) explica que, a partir de Bakhtin, “[...] tomar uma posição axiológica significa posiciona-

se em relação a valores”. 
121 Texto extraído do livro Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação, de Rubem Alves (1999, p. 55-

59).  
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As perguntas deste encontro foram divididas em blocos. Os blocos 1, 2 e 3 

continham 2 perguntas cada bloco; o bloco 4, 3 perguntas. Cada pergunta tinha uma 

intencionalidade discursiva investigativa. 

 

BLOCO 1 

1. Você trabalha com o ensino de leitura em suas 

aulas de Língua Portuguesa? 

2. Os conteúdos trabalhados por você, em suas aulas 

de leitura, são condizentes com a realidade dos seus 

alunos? 

Verificar de que forma a leitura é apresentada aos 

educandos e como os conteúdos e temas são 

escolhidos 

 

BLOCO 2 

3. Como divide seu tempo entre leitura e ensino de 

gramática? 

4. Você trabalha os conteúdos gramaticais juntos/ 

separados, com a leitura? 

Perceber como as práticas de leitura são incorporadas 

no planejamento docente e como as professoras 

articulam o ensino de gramática e o ensino de leitura 

no contexto escolar do campo. 

BLOCO 3 

5. Seus alunos são receptivos ao trabalho com 

leitura? 

6. Conte-me sobre sua prática. 

a) Você propõe objetivos para cada atividade de 

leitura e os participa aos alunos? 

b) Você escolhe textos variados para abordar 

diversos assuntos no seu trabalho com a leitura? 

c) Você utiliza técnicas de leitura para facilitar o 

entendimento do texto que você trabalha? 

Apreender, sob a ótica das docentes, como os alunos 

recebem e/ou respondem as práticas do ensino de 

leitura 

BLOCO 4 

7. Você possui algum material específico que a 

auxilie em suas aulas de leitura? 

8. Se sua resposta anterior foi sim, quer nos falar 

sobre esse material? Se foi não, que tipo de material 

você acredita que te ajudaria a melhorar o ensino de 

leitura na educação do campo? 

9. Quais são suas maiores dificuldades como 

professor da disciplina de Língua Portuguesa, em 

ensinar leitura na escola do campo?  

 

Compreender as condições de trabalho nas quais as 

docentes que atuam na escola do campo estão 

sujeitas. 

Fonte: Produção dos dados da pesquisa, 2016. Quadro elaborado pela autora. 

 

Dispusemos as fichas com as perguntas, acordamos os encaminhamentos para este 

encontro e ressaltamos que gostaríamos de receber os relatos escritos ao final do encontro. 

Deixamos claro para as docentes quais seriam nossos objetivos investigativos com este ateliê e 

sugerimos um tempo de quarenta minutos para a realização da atividade. Discorrido este tempo, 

iniciamos a exposição oral dos relatos pelo convite da espontaneidade.  A professora Mirailma 

iniciou a fala, seguida pelas professoras Margarete, Erli e Gildete. Percebemos neste encontro 

que a nossa presença física coordenando o momento deixou as docentes mais confiantes e 

capazes de delongar mais em suas respostas. Isso foi positivo para nós, pois nos proporcionou 

uma análise mais detalhada do nosso objeto de estudo. 
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Delinearemos nossa análise neste ateliê por bloco de questões, conforme descritas 

no quadro acima e a partir dos relatos das docentes. Iniciamos, então, a análise do primeiro 

bloco. Na primeira questão deste bloco, indagamos: Você trabalha com o ensino de leitura 

em suas aulas de Língua Portuguesa? As respostas de todas as professoras foram positivas; 

sendo todas elas professoras de Língua Portuguesa, tal resposta não nos causou estranheza. 

Antunes (2009, p. 15) acredita que “[...] por meio do seu trabalho o professor de português 

consiga, de fato, alfabetizar, fazer crescer o letramento dos alunos e ampliar as competências 

mais significativas para as atividades sociais, interativas e de encantamento, relativos aos usos 

literários dos textos”. Com a assertiva da autora, compreendemos que o professor de português 

precisa ter o cuidado em ultrapassar a matéria e assumir o caráter de transpositor de tudo que 

envolve o ensino de leitura em suas aulas de Língua Portuguesa, e este ambiente leitor da sala 

de aula precisa ser preservado.  

Tomando o espaço da sala de aula como portador de múltiplas possibilidades no 

ensino e aprendizagem da leitura, Sousa (2009, p. 98) afirma que “[...] a sala de aula é um 

espaço de situação social em que professores e alunos como agentes sociais, expõem valores e 

objetam escolhas, impregnando as suas falas com negociação dos sentidos”. A partir disso, 

compreendemos a aula, então, como instância discursiva, no aporte teórico da concepção 

interacionista da linguagem defendida por Bakhtin, pois nela se materializam os discursos 

veiculados na sociedade e os discursos sobre os conteúdos ensinados. Ambos os agentes sociais 

tornam-se, neste espaço, ativos e responsivos. De acordo com Geraldi (2015, p. 55), 

 

Ocupar-se deste espaço da sala de aula, não em função de sua estrutura física, mas em 

função do que nele acontece, a aula – um tempo delimitado de encontro de sujeitos 

sociais – acaba por conduzir-nos a lugares aparentemente muito distantes, para neles 

encontrar algumas respostas a inquietações que a prática nos coloca.  

 

O espaço da sala de aula defendido por Geraldi e apresentado por Souza é o espaço 

do encontro das interações dialógicas e, no contexto da educação do campo, ambos os agentes 

sociais (professor e aluno) trazem práticas de letramento diversas para o espaço da interação. O 

professor de sua subjetividade e da sua formação acadêmica e o aluno dos fatos que o 

constituem enquanto ser em potencial (família, cultura, grupo social etc.) e das práticas 

vivenciadas no cotidiano da lida com os afazeres do campo.  

A concepção de sujeito defendida por Bakhtin e apresentada por nós neste estudo, 

que o concebe como sendo dialógico e responsivo, compreende o espaço da aula de língua 

portuguesa nesta escola do campo como um espaço fértil para a difusão do ensino de leitura, 

uma vez que a linguagem é tida, nesse caso, como prática social. Há alguns anos, bastava que 
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o indivíduo soubesse subscrever o nome para ter acesso a alguns benefícios sociais e ingressar 

no mercado de trabalho. Atualmente, esta condição mínima de saber ler e escrever de forma 

mecânica não garante mais posição social, estabilidade trabalhista ou interação plena com os 

diferentes tipos de textos que circulam na sociedade. A este respeito, Kleiman (2004, p. 21) nos 

diz que “[...] da verificação de apenas a habilidade de codificar o próprio nome passou-se a 

verificação da capacidade de usar a leitura e a escrita para uma prática social”. A mesma autora 

defende ainda que é necessário compreender tais capacidades mais como práticas sociais do 

que como um conjunto de habilidades centrado na manipulação mecânica dos elementos 

isolados de um texto. 

Pensar no ensino de leitura, nesta conjuntura, é compreender que tal aquisição é um 

agente social transformador, pois é no processo de escolarização que o sujeito adquire a 

apreensão do código linguístico e as habilidades para utilizá-lo, ou seja, o pleno domínio para 

exercer o ato de ler. Conforme Di Camargo (2016, p. 59), 

 

O ato de ler, por ser uma prática social construída em meio a interações dos sujeitos 

que a constituem, pressupõe espaços de interlocuções entre autores, leitores e 

professores- mediadores do processo- de modo que as experiências, os repertórios 

intelectuais e os discurso de toda essa comunidade leitora se cruzem nessa atividade 

real e heterogênea [...] na qual os enunciados também heterogêneos possam 

caracterizar um espaço em que várias vozes sociais possam se opor, se contradizer e 

revelar as diferentes formações socais que permeiam os discursos que ali se 

encontram.  

 

Em consonância com Di Camargo, Kleiman (2004, p. 12), afirma que “[...] fazer 

uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo e leva- o a outro estado ou condição sob 

vários aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico, entre outros”. Desta forma, a aquisição 

da leitura ultrapassa os limites da mera educação sistêmica do sujeito e lhe viabiliza uma gama 

de possibilidades de expressão e comunicação com o mundo circundante, conferindo a ele uma 

ascensão cultural e social. A pessoa letrada já não é a mesma de antes; ela passa a ter outra 

condição social e cultural, muda seu lugar social, seu modo de ver a sociedade, torna-se 

diferente, e isso se aplica também aos alunos campesinos. Assumindo, então, esta condição da 

leitura como prática social, é possível observar que essa representação não necessariamente 

reflete a realidade das comunidades rurais.  

Sobre este aspecto, a próxima pergunta deste primeiro bloco indagava as 

professoras se os conteúdos trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa eram condizentes 

com a realidade dos seus alunos. As respostas foram curtas e objetivas: “Às vezes sim” 
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(informação verbal)122, “Geralmente não” (informação verbal)123, “Não. Eles possuem muitas 

dificuldades” e “Nem sempre” (informação verbal)124. A resposta negativa nos esclarece que 

os alunos do campo não têm em sua rotina de leituras textos provenientes de sua realidade de 

sujeito campesino, negando-se a eles o direito de ter sua história vigorada pela prática da leitura.  

O tipo de leitura que é apresentada aos alunos campesinos, segundo relatam as 

professoras, desconsidera o ambiente do campo e o contexto no qual eles estão inseridos. De 

forma geral, são textos carregados de linguagem e subjetividade que pouco têm a ver com a 

identidade do público em questão. De acordo com Lajolo (2002, p. 12), 

 

O problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não parecem agradar: 

o texto literário, objeto do zelo e do culto, razão de ser templo, é objeto de um nem 

sempre discreto, mas sempre incomodo desinteresse e enfado dos fiéis – 

infidelíssimos, aliás, − que não pediram para ali estar.  

 

Os textos, de um modo geral, necessitam de duas dimensões primordiais para que 

se desperte no propenso leitor a curiosidade e o interesse em lê-los: a sensibilidade e o 

conhecimento. A sensibilidade concerne ao estado interior do sujeito em que é possível, por 

meio do imaginário expandido colocar em movimento sentimentos, sensações e imagens 

produzidas pela condição humana. Por sua vez, o conhecimento diz respeito a todo o contexto 

científico e cultural que o leitor traz consigo para emprestar ao texto. E este último não se dá 

como via de regra, pela ação pedagogizante na escola; ele também brota de outras atividades 

pedagógicas em espaços informais de aprendizagem. No que concerne à leitura em sala de aula, 

Kleiman (1998, p. 16) afirma ser uma tarefa árdua e sem significado para a grande maioria dos 

alunos, pois 

Ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, nem aquilo do qual não consegue 

extrair o sentido. Esta é uma boa caracterização da tarefa de ler em sala de aula: para 

a grande maioria dos alunos ela é tarefa difícil demais, justamente porque ela não faz 

sentido. 

 
 

Os textos trabalhados nesta escola, conforme descrevem as docentes - “Às vezes 

sim” (informação verbal)125, “Geralmente não” (informação verbal)126, “Não. Eles possuem 

muitas dificuldades” (informação verbal)127 e “Nem sempre” (informação verbal)128 -, negam 

                                                           
122 Entrevista realizada com Erli. 
123 Entrevista realizada com Gildete. 
124 Entrevista realizada com Margarete. 
125 Entrevista realizada com Erli. 
126 Entrevista realizada com Gildete. 
127 Entrevista realizada com Margarete. 
128 Entrevista realizada com Mirailma. 
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aos alunos o direito de ver sua história presentificada em suas leituras, pois ao ler o indivíduo 

busca as suas experiências, os seus conhecimentos prévios, a sua formação familiar, religiosa, 

cultural, enfim, as várias vozes que o constituem.  

No segundo bloco de questões, a pergunta indagava como as docentes dividiam o 

tempo de aula entre leitura e ensino de gramática. Todas elas relataram que dividiam suas 

aulas da seguinte forma: quatro aulas para o ensino de gramática e uma aula, apenas, para o 

ensino de leitura, durante a semana. Na próxima questão deste bloco, quando questionadas se 

trabalham os conteúdos gramaticais juntos/ separados, com a leitura apenas a professora 

Gildete relatou que procura trabalhar a junção dos dois: “Em relação aos conteúdos gramaticais 

e a leitura, tento atrelar os dois de alguma forma, por exemplo, posso dar um texto para que os 

alunos façam a leitura e aplico atividades de gramática usando o próprio texto” (informação 

verbal)129. As demais professoras relataram que trabalham de forma separada.   

Observamos, neste momento dos relatos, um fator que desmerece o trabalho com o 

texto nas aulas de Língua Portuguesa, que é a valorização do ensino da gramática em relação 

ao texto. A condução que a escola e os professores oferecem para o ensino da leitura tem o 

poder de enaltecer ou desmerecer o seu lugar em sala de aula. No caso da escola onde as 

docentes atuam, o planejamento não oferece um trabalho equilibrado entre ensino de gramática 

e ensino de leitura. Um número maior de aulas oferecidos para a gramática constitui-se 

negativamente para a efetivação de um trabalho com leitura que seja capaz de encantar, libertar, 

ensinar e incluir estes alunos em práticas letradas contextualizadas. De acordo com os PCN 

(1998), é necessário planejar as atividades de gramática e de leitura, dando oportunidade para 

que o sujeito usufrua destas duas atividades na mesma proporção.  

As respostas das professoras são denúncias legítimas de como algumas escolas têm 

considerado os objetivos de uma aula de Língua Portuguesa, isto é, entendendo o ensino da 

gramática de forma isolada e descontextualizada. Antunes (2015, p. 30), esclarece que “[...] a 

compreensão deturpada que se tem da gramática da língua e de seu estudo tem funcionado como 

um imenso entrave à ampliação da competência dos alunos para a fala, a escuta, a leitura e a 

escrita de textos adequados e relevantes”. Tal compreensão equivocada tem funcionado como 

base para que as aulas desta disciplina se tornem fragmentadas e os encontros de interação não 

ocorram, conforme descrevem as professoras em suas falas. 

É fato que as primeiras experiências leitoras didáticas para os alunos do campo 

ocorrem no ambiente escolar. Destarte, é importante que a escola contemple no planejamento 

                                                           
129 Entrevista realizada com Gildete. 
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situações didáticas adequadas para promover o gosto de ler e para desenvolver o 

comportamento leitor. Em geral, transmite-se a ideia para o aluno de que ler é apenas localizar 

informações no texto. Sobre esta assertiva Lajolo (2002) esclarece: 

 

Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir 

de um texto, ser capaz de atribuir-lhe significação, conseguir relacioná-lo a todos os 

outros textos significativos para cada um, reconhece nele o tipo de leitura que seu 

autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se 

contra ela, propondo outra não prevista.  

 

É desta leitura defendida pela autora que a escola não tem se ocupado, limitando-

se a constatar e lamentar a falta do hábito leitor dos alunos. A este respeito Antunes (2015, p. 

27), afirma que para as atividades de ensino da leitura nas escolas encontra-se 

 

Uma atividade de leitura centrada nas habilidades mecânicas de decodificação da 

escrita, sem dirigir, contudo, a aquisição de tais habilidades para a dimensão da 

interação verbal ─ quase sempre, nessas circunstancias, não há leitura, porque não há 

encontro com ninguém do outro lado do texto.  

 

 A assertiva da autora reflete uma realidade comum nas escolas públicas, onde a 

dimensão intimista da leitura esbarra em uma educação que a transforma numa atividade 

isolada, onde ela não é a essência. A distância entre a relação gramática-texto e leitor-texto 

certamente desfigura as características do ato de ler que a escola acentua ainda mais quando 

pulveriza a leitura, tentando cumprir a tarefa de ensinar seus alunos apenas a produzir ou 

reproduzir conhecimento científico. A escola tem se ocupado da leitura superficial, 

desconsiderando que a busca prazerosa por essa atividade não exclui a aquisição de 

conhecimento, pois jamais ela deixa de trazer informações ao leitor, e o espaço da sala de aula 

é compreendido como ambiente privilegiado por ser o único que permite o acesso à leitura. 

O terceiro bloco de questões teve por finalidade apreender, sob a ótica das docentes, 

como os alunos recebem e/ou respondem às práticas no ensino de leitura trabalhadas por elas. 

A primeira questão indagava se os alunos eram receptivos no trabalho com leitura (Seus alunos 

são receptivos ao trabalho com leitura?). As respostas apresentadas pelas docentes refletiram 

uma verdade já conhecida por docentes da educação básica: os alunos não gostam das atividades 

com leitura.  

 

Não gostam muito não (informação verbal)130. 

  

 

                                                           
130 Entrevista realizada com Erli. 
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Os meus alunos não têm muito interesse por leitura, acham chato (informação 

verbal)131.  

 

Não gostam da leitura, mas quando o tema é do interesse eles se empolgam 

(informação verbal)132.  

 

Em geral, não. Eles não gostam muito de trabalhar com leitura, na verdade reclamam 

das aulas de língua portuguesa (informação verbal)133. 

 

 

De forma generalizada, as professoras apresentaram em seus relatos a desmotivação 

- comum no cenário educacional da educação básica - dos alunos em relação às aulas de Língua 

Portuguesa e, sobretudo, em relação a leitura. Uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Pró 

Livro em 2015 e publicada em 2016, intitulada Retratos de Leitura no Brasil134, aponta que 

em território nacional aumentou proporcionalmente o número de leitores, de 50% em 2011 para 

56% da população em 2015. Apesar do aumento significativo no número de leitores no país, 

Failla (2016, p. 28) esclarece que  

 

O Indicador Nacional de Alfabetização Funcional (INAF) nos diz que, apesar de 

detectar uma melhora nos últimos 15 anos – o percentual da população 

funcionalmente alfabetizada passou de 61%, em 2001, para 73%, em 2015 –, ainda 

constata que apenas um em cada quatro brasileiros domina plenamente as habilidades 

de leitura e escrita. 

 

 

 No tocante à Educação do Campo, o quadro também é crítico, conforme 

apresentado nas narrativas do bloco anterior. Compreendemos, pelas falas das docentes, que a 

leitura se tornou para os alunos uma atividade desinteressante, sem função, inteiramente 

desvinculada da realidade e do contexto de suas vidas; puramente escolar, ocasionando com 

isso o distanciamento do aluno das práticas de letramento. A autora supracitada alerta ainda que 

“[...] quem não consegue compreender uma frase que lê está condenado a não aprender qualquer 

disciplina ou conteúdo. A esse analfabeto funcional não está sendo garantido o direito de ler e 

compreender um parágrafo, quanto mais um texto ou um livro” (FAILLA, 2016, p. 29).  

Inferimos com esta assertiva e com os dados do INAF, trazidos pela autora, que os 

alunos do campo estão no quantitativo dos 73% dos brasileiros que são alfabetizados funcionais. 

Os dados apresentados neste bloco de análise são preocupantes porque evidenciam que as 

escolas do campo continuam na contramão de uma prática de letramento eficaz.  

                                                           
131 Entrevista realizada com Gildete.  
132 Entrevista realizada com Margarete. 
133 Entrevista realizada com Mirailma. 
134 O conteúdo integral da pesquisa encontra disponível em: <http://prolivro.org.br/home/im 

ages/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf>. Acesso em: 10 de outubro 

de 2016. 

http://prolivro.org.br/home/im
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Apreendemos, a partir de Bakhtin (1999), que cada indivíduo é um sujeito 

discursivo único, pois está inserido em contexto sócio-histórico e cultural distinto dos demais. 

O autor afirma que “[...] o sistema lingüístico que compõe uma determinada língua, tal como é 

construído pelo objetivismo abstrato, não é diretamente acessível à consciência do sujeito 

falante, definido por sua prática viva de comunicação social.” (BAKHTIN, 1999, p. 96).  Desta 

forma, observamos a partir das respostas das professoras, e da citação do autor que sendo este 

aluno um constructo social ele não se concebe participante desta leitura apresentada no 

ambiente escolar pelas docentes, ou seja, tal atividade não se insere no seu contexto social 

enquanto leitor.  Essa triste realidade, ainda presente no contexto da escola do campo, acaba 

tornando o interesse pela leitura quase nulo, por grande parte dos discentes. 

Outra questão pertencente a este bloco instigou as professoras a descreverem a 

forma de condução dos seus trabalhos com o ensino de leitura em suas aulas de Língua 

Portuguesa:  

Eu costumo trabalhar com textos variados, faço rodas de leitura, trabalho com 

construção de histórias, mas sempre encontro muita dificuldade em trabalhar com 

alunos do 6º ano (informação verbal)135.  

  

Em minhas aulas costumo trabalhar leitura de forma descontraída. Divido a turma em 

duplas, cada dupla possui um juiz que fará as observações pertinentes e em seguida 

eles fazem a leitura e o colega expõe as dificuldades observadas no decorrer da leitura 

e atribui ao colega uma nota (informação verbal)136.   

 

Faço ficha de leitura, peço para que os alunos venham à frente falar sobre o trecho 

que ele mais gostou, trabalho com o livro didático uma vez por semana fazendo a 

leitura e interpretação, produção de textos com apresentações etc. (informação 

verbal)137.  

  

Faço rodas de leituras com livros ou mesmo textos do livro didático. Costumo fazer 

também fichas de leitura com textos menores para ajuda-los a identificar as principais 

partes do texto (informação verbal)138.  

  

Percebemos a partir das respostas das docentes que elas demonstraram utilizar 

diversificadas técnicas para tentar atrair os leitores para o engajamento na leitura. Destacamos, 

no entanto, que tais técnicas se não bem direcionadas vão se tornar mecanicistas e 

desmotivantes. Geraldi (2015, p. 140) elucida que “um texto não é produto da aplicação de um 

conjunto de regras e nem mesmo o conhecimento das características genéricas do texto[...] um 

texto é sempre uma possibilidade dentre múltiplas possibilidades [...]”. Destarte, 

compreendemos que introduzir o texto em sala de aula é introduzir as possibilidades e quando 

                                                           
135 Entrevista realizada com Erli. 
136 Entrevista realizada com Gildete. 
137 Entrevista realizada com Margarete. 
138 Entrevista realizada com Mirailma. 
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isso não é construído, quando se esbarra numa prática engessada na corriqueira rotina de 

resumos, fichas e exercícios de interpretação o educador dá um grande passo para a falta de 

êxito no ensino de leitura. Não queremos neste ponto afirmar que não se deva trabalhar com 

fichas, resumos, interpretações etc. Pensamos é que, o papel do aluno enquanto leitor, não é o 

de simplesmente identificar estruturas textuais e esquemas, mas, também, buscar o 

conhecimento necessário, que embase seus questionamentos sobre o texto e que possa levantar 

novas hipóteses pelos processos de diferenciação e investigação, de acordo com a concepção 

discursivo/dialógica de uma leitura. 

Outro ponto que destacamos neste trecho do ateliê ressalta a falta de clareza das 

docentes com relação aos objetivos do ensino de leitura. E, sem compreender esses objetivos, 

os alunos permanecem confusos e desmotivados em desenvolver essa atividade. De acordo com 

Kleiman (2002, p. 30), 

 

[...] o contexto escolar não favorece a delineação de objetivos específicos em relação 

a essa atividade. Nele a atividade de leitura é difusa e confusa, muitas vezes se 

constituindo apenas em um pretexto para cópias, resumos, análise sintática, e outras 

tarefas do ensino da língua.  

 

Tão importante quanto a leitura em si é a forma como ela chega ao aluno. Uma 

leitura que não encanta e não provoca a curiosidade não atrai. Em geral, o ambiente da sala de 

aula já é por si um ambiente mecanicista que apresenta cadeiras em fileiras, quadro na mesma 

posição, mesa do professor à frente das carteiras dos alunos, demonstrando a relação de poder 

nos lugares ocupados entre professor e aluno. Propor uma atividade leitora mecânica neste 

ambiente e querer que o aluno dela depreenda prazer e conhecimento é um grande contrassenso, 

pois o êxito em atividades de leitura passa inicialmente pelo poder de sedução para a leitura. 

Portanto, tão importante quanto os textos, livros, filmes, ou qualquer outra forma de leitura que 

se pretende trabalhar com os alunos é a escolha da metodologia a ser trabalhada para 

potencializar o trabalho entre estes textos diversos e leitores.  

Destacamos, também, o discurso da professora Erli: “Eu costumo trabalhar com 

textos variados, faço rodas de leitura, trabalho com construção de histórias, mas sempre 

encontro muita dificuldade em trabalhar com alunos do 6º ano”. Observamos dois pontos 

importantes na fala desta professora: o primeiro diz respeito a diversificação de textos que ela 

busca trabalhar. Antunes (2015, p. 82) afirma que “[...] tal como acontece na vida fora da escola, 

as oportunidades de leitura devem variar, no sentido de que os textos propostos sejam de 

gêneros diferentes (contos, fábulas, poemas, editoriais, notícias, comentários, cartas, avisos, 

propagandas, etc.)”; na modalidade da educação do campo, trabalhar a variedade de textos e de 
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gêneros textuais torna-se necessário para que o aluno campesino tenha acesso a outras leituras 

e outras possibilidades de interação com variadas tipologias para que, assim, a prática de leitura 

na escola se assemelhe à prática de leitura fora dela.  

O segundo ponto diz respeito à citação da professora Erli sobre a dificuldade que 

sente em trabalhar com os alunos do 6º ano. Há estudos que comprovam que os alunos 

ingressantes no ensino fundamental II, quando não iniciados na leitura de forma dinâmica, no 

ensino fundamental I, apresentam sérias dificuldades nos anos seguintes, quando terão contato 

com uma diversidade maior de textos. Esta dificuldade, se não solucionada a tempo, ocasionará 

um problema maior, que é a desmotivação para a leitura. Uma relação com a leitura que se 

obriga a ser apenas pedagógica dificulta o potencial do aluno para se tornar um leitor dos mais 

diversos gêneros.  A este respeito Vasconcelos, et al. (2016, p. 100) asseguram que 

 

É sabido que é obrigação da escola oferecer acesso as mais diversificadas leituras aos 

alunos. Para que estes encontrem informação e divertimento através delas, é urgente 

que a leitura se torne uma prática recorrente nas escolas públicas, principalmente nas 

séries iniciais do ensino fundamental [...]. 
 

Concordamos com a assertiva do autor e acrescentamos que o convívio desde o 

início da escolaridade com um ambiente leitor torna o aluno capaz de aprender a linguagem dos 

livros, expandindo-a para outros contextos. 

O quarto e último bloco deste ateliê buscou compreender as condições de 

trabalho nas quais as docentes que atuam na escola do campo estão sujeitas, pois 

acreditamos que os estímulos externos da escola são tão importantes para um bom trabalho no 

ensino de leitura como o fazer interno das salas de aula. Este bloco se constituiu de três 

perguntas, que apresentamos abaixo, seguidas das respostas das docentes: 

 

10. Você possui algum material específico que a auxilie em suas aulas de leitura? 

 

Não, só o livro didático mesmo (informação verbal)139. 

 

Não, só temos o livro e apostilas (informação verbal)140. 

 

Não (informação verbal)141. 

 

Não, faço sempre xerox de textos (informação verbal)142. 

 

 

 

 

                                                           
139 Entrevista realizada com Erli. 
140 Entrevista realizada com Gildete. 
141 Entrevista realizada com Margarete. 
142 Entrevista realizada com Mirailma. 
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11. Se sua resposta anterior for sim, pode nos apontar sobre esse material? Se for 

não, qual material você acredita que o ajudaria a melhorar o ensino de leitura 

na educação do campo? 

 

Precisamos de material que incentive a leitura, a escola não tem uma biblioteca e não 

temos condições de ficar carregando livros o tempo inteiro, seria bom também uma 

sala de mídia para podermos trabalhar outros tipos de textos que não só escritos 

(informação verbal)143. 

 
Seria muito bom termos materiais voltados para a leitura como livros e vídeos, etc. 

Ajudaria bastante (informação verbal)144. 

 

Uma biblioteca e uma sala de informática (informação verbal)145. 

 

Gostaria de ter materiais que auxiliasse os alunos a gostarem de ler. Textos que 

falassem da realidade dos alunos e que não fossem tão extensos. Livros do qual eles 

se interessassem (informação verbal)146. 

  
 

As respostas das docentes evidenciam uma triste realidade nas escolas de educação 

básica deste município. Em se tratando da educação do campo a situação é ainda mais grave, 

pela localização e até mesmo pela falta de reconhecimento. Tais questões, já levantadas e 

defendidas pelo “Movimento por Uma Educação do Campo” desde 1998, mostram que as 

escolas do campo são relegadas a atos residuais, tanto no aspecto estrutural (salas de aulas 

inadequadas, espaço físico precário) quanto pedagógico (materiais pedagógicos 

diversificados, material humano qualificado para cada série e disciplina). Trabalhar com o 

ensino de leitura sem os devidos suportes para tal atividade condena o trabalho ao insucesso.  

Na primeira questão deste último bloco (Você possui algum material específico 

que a auxilie em suas aulas de leitura?), as professoras formaram um coro uníssono ao 

afirmarem não possuir materiais diversificados disponíveis para o trabalho com leitura, 

deixando claro que recorrem a apostilas xerocadas quando propõem trabalhar diversidade 

textual ou atividades extras ao livro. As docentes tornam-se cativas ao livro didático, o qual, 

conforme descreveram na questão 2 do bloco 1, traz textos que não condizem com a realidade 

dos seus alunos. A nossa função neste momento não é defender ou criticar o sistema municipal 

de ensino ou o livro didático, mas sim analisarmos em que condições o ensino de leitura é 

difundido/trabalhado nesta escola.  

Infelizmente, a realidade enfrentada pelas professoras da educação do campo no 

                                                           
143 Entrevista realizada com Erli. 
144 Entrevista realizada com Gildete. 
145 Entrevista realizada com Margarete. 
146 Entrevista realizada com Mirailma. 
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município de Iguaí não difere da realidade brasileira de forma geral. “Os livros didáticos 

adquiriram uma presença inevitável e quase inquestionável no ambiente escolar (OLIVEIRA, 

2010, p. 100), e em muitas escolas ele é o único suporte textual que os alunos e os professores 

dispõem. No contexto da educação campesina há um entrave maior: os textos presentes na 

maioria dos livros didáticos são urbanocêntricos e, em geral, trazem marcas culturais e sociais 

completamente distintas deste público. Outra questão que merece destaque é o fato de o livro 

didático ser considerado instrumento principal ou até mesmo o único instrumento veiculador 

de textos que transforma o trabalho docente, com leitura, numa rotina. Em seu livro Aula como 

acontecimento, Geraldi (2015, p. 123) relata que 

 

Conversando certa vez com um aluno da escola básica, ouvi surpreso que ele gostava 

muito do livro de português, só que ele imediatamente perdia a graça porque ao 

recebê-lo no início do ano, lia todos os textos e depois era somente repetições. Os 

textos lhe interessavam e deles fazia uma leitura não escolar, não autorizada, não de 

exercícios. 

 

A citação do autor descreve, mais uma vez, a relevância da motivação do ensinar 

leitura na educação do campo no município de Iguaí, na falta de outros veículos que sirvam 

de suportes para o ensino, o “antigo”147 livro didático é o que resta.  

Na questão 11, quando provocadas a relatar que tipo de material poderia auxiliar 

o trabalho com leitura, destacamos nas respostas das docentes dois aspectos interessantes: 1. 

A palavra biblioteca aparece nas respostas das professoras Erli e Margarete como desejo de se 

ter este espaço físico dentro da escola; a palavra livro aparece nas outras duas respostas de 

Gildete e Mirailma. Isso nos permite compreender que as professoras ainda têm o livro impresso 

como principal suporte de textos e acreditam que o contato com a diversidade com este tipo de 

material facilita o trabalho e desperta o interesse dos alunos; e 2. As professoras Erli e Margarete 

fazem referências a sala de informática e sala de mídias como espaços viabilizadores para 

outras leituras. Tal menção assegura-nos que as professoras desejam trabalhar outras formas de 

leitura em suas aulas. Sobre isso, Barreto (2009, p. 118) afirma que “Não precisamente o livro, 

mas a leitura possibilita o contato com as manifestações socioculturais, através, também, do 

filme, da música, das novas tecnologias e de todas as formas de registro da linguagem”.  

As manifestações as quais a autora se refere dizem respeito às outras atividades 

leitoras preferidas pelos adolescentes que não apenas o livro. Sobre isso, Failla (2016, p. 36- 

37) elucida que a pesquisa Retratos de Leitura no Brasil 4, revelou que parte dos leitores 

                                                           
147 O termo antigo é empregado aqui fazendo alusão ao texto de Marisa Lajolo, “Livro didático e língua portuguesa: 

parceria antiga e mal resolvida”, do livro Do mundo da leitura para a leitura do mundo (2002). 
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também leem em outros veículos que não o livro: 47% dos entrevistados leem na internet, em 

atividades no computador ou no telefone celular; 35% nas redes sociais e 43% no aplicativo 

WhatsApp, especialmente na faixa de 14 a 29 anos. Os dados apresentados pela autora, apesar 

de serem referentes a leitores residentes em centros urbanos, expressam que o leitor 

acompanhou a evolução do seu tempo e que é importante avaliar de forma aprofundada se essa 

prática contínua, mesmo que de leituras e escritas fragmentadas e para a comunicação ligeira, 

poderia criar o hábito e, quiçá, o interesse por narrativas mais complexas. Assim como ratifica 

a pesquisa, as professoras também acreditam que outros suportes textuais podem, juntamente 

com os demais já citados, ser motivadores do ato de ler, pois os adolescentes da educação do 

campo desta escola não diferem dos outros de mesma idade nas escolhas leitoras, ainda que não 

tenham sido apresentados a outros veículos de leitura.   

A última questão deste bloco buscou instigar as docentes a pensarem a sua prática 

como docentes da educação do campo, ao ensinar leitura na escola do campo. 

 
12. Quais são suas maiores dificuldades como professor da disciplina de Língua 

Portuguesa, em ensinar leitura na escola do campo?  
 

A falta de interesse da secretaria em nos ajudar com materiais (informação verbal)148. 

 

A minha maior dificuldade de trabalhar leitura na escola é justamente a falta de 

importância em relação a leitura, ou seja, os alunos não veem a leitura como uma coisa 

primordial. Alguns tem muita preguiça de ler, outros acham a leitura uma coisa chata 

mesmo que eu busque formas atraentes de leitura (informação verbal)149. 

 

O descaso da secretaria de educação que não tem interesse nenhum pela escola do 

campo, unificando a grade curricular sem olhar as dificuldades dessas escolas da zona 

rural (informação verbal)150. 

 

Tudo nesta escola é muito difícil. A falta de interesse dos alunos. Acredito que isso 

acontece porque eles já vêm de uma falta de base de outras escolas do campo e quando 

chegam aqui nós não temos como incentivá-los ou não sabemos como fazer isso 

(informação verbal)151. 

 

As respostas foram dadas por ordem de relevância ao nosso objeto de estudo e 

descreveram os principais entraves destas profissionais na educação do campo no município 

de Iguaí. 

a) O desinteresse pela leitura: novamente, a falta de interesse dos alunos pela 

leitura, ou por atividades que envolvam a leitura, aparece nas narrativas. Esse fantasma que 

atormenta as professoras desta escola municipal não é “privilégio” apenas delas, e encontrar a 

                                                           
148 Entrevista realizada com Erli. 
149 Entrevista realizada com Gildete. 
150 Entrevista realizada com Margarete. 
151 Entrevista realizada com Mirailma. 
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solução para este problema é o desejo de todos os professores da educação básica.  Uma das 

questões cruciais do contexto escolar, na visão de professores, é a falta de motivação dos alunos. 

Balancho e Coelho (1996) apud Vasconcelos et al. (2016), apontam que “[...] a motivação está 

ligada a intencionalidade, o ser humano busca de dentro de si uma força maior chamada motivo 

para realizar seus planos [...]”. Deste modo, a motivação pode ser entendida como o processo 

que mobiliza o organismo para a ação. Isso nos confere que uma pessoa motivada apresentará 

uma necessidade, um desejo, uma intenção e uma predisposição para agir. Nesse entendimento, 

Rubem Alves (2016) nos ensina que “[...] a tarefa do professor é a mesma da cozinheira: antes 

de dar faca e queijo ao aluno, provoca a fome [...]”152. Sendo assim, o estudante necessita ser 

mobilizado para a ação. Neste ponto nos ancoramos na ideia de Lajolo (2002, p. 14), que afirma 

que “[...] técnicas milagrosas para convívio harmonioso com o texto não existem, e as que assim 

se proclamam são mistificadoras, pois estabelecem uma harmonia só aparente, mantendo 

intacto – quando já instalado – o desencontro entre leitor e texto”.  

O aluno não nasce com gosto pela leitura, de forma que é preciso que a escola, por 

meio do professor, o mobilize, a fim de que ele busque sua motivação para aprender. Uma boa 

aula de leitura começa pelo planejamento, e este processo é de inteira responsabilidade do 

professor. As práticas pedagógicas, bem como as estratégias de leitura, devem ser pensadas e 

planejadas pelos professores de forma que venham a proporcionar aos alunos que leiam através 

de variados gêneros e veículos textuais. Vasconcelos et al. (2016, p. 95), ao tratar do papel do 

professor nesse processo, elucidam que  

 

Apesar de muitos estudos no campo da leitura, ainda hoje é concebida por alguns 

como código de decifração de letras, e esta concepção faz com que os professores não 

se debrucem de forma consistente sobre o ensino desta competência, limitando assim 

que ela seja entendida como um ato de significação dificultando deste modo aos 

estudantes uma leitura responsiva. 

 

 

A citação do autor infere que a escola opta por uma atividade leitora que melhor se 

adapta à função de coadjuvante pedagógico e desconsidera sua função interacionista e 

dialógica. A leitura precisa ser compreendida não apenas na Educação do campo, mas, 

sobretudo nela, como um ato dialógico, interlocutivo, que envolve as histórias, a cultura, a 

linguagem e imbricada da simplicidade do povo do campo. 

b) A falta de interesse da secretaria municipal em subsidiar a escola com 

                                                           
152 Rubem Alves, educador, psicanalista, colunista. O texto “A arte de produzir fome” foi publicado na Folha de 

São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml>. Acesso em: dez. 

2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/sinapse/ult1063u146.shtml
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materiais para a leitura: antecipamos uma assertiva de Souza (2009, p. 118) para este segundo 

momento de observação, que aponta que a escola é 

 

[...] compreendida como sendo espaço privilegiado, por ser o único que permite o 

acesso à leitura, no sentido mais amplo que esta pode ter. Considera-se esse espaço 

como único para as camadas populares ou culturalmente mais desassistidas no 

conjunto da população em idade escolar. Melhor dizendo, para o contato com as 

práticas de leitura, é da escola que essa população pode (quando pode!) dispor.  

 

A assertiva defendida pela autora nos coloca numa posição observadora de tudo o 

que foi exposto até o momento, e a constatação de que a falta de assistência à escola do campo 

ocasiona dificuldades na sala de aula e intervém no ensino aprendizagem. Desta população 

campesina, já desassistida em outros aspectos, também é retirado direito a uma educação que 

promova a devida inclusão em práticas sociais letradas. A sociedade se apresenta 

urbanocêntrica, grafocêntrica e considera a situação de letramento dos indivíduos como um dos 

atributos basais para a inclusão em determinados grupos sociais, fazendo com que os indivíduos 

que não depreendem de tais habilidades sejam marginalizados. A escola tem o compromisso de 

formar cidadãos conscientes e contribuir para que eles se posicionem criticamente frente ao 

universo de informações a que são expostos diariamente, sendo, ainda, prioridade da escola 

conduzir a leitura como um dos meios mais eficazes para a aquisição de conhecimentos e 

desenvolvimento da criticidade. Tal processo deve ser visto como prazeroso e construtivo. 

Retomamos, nessa última análise, o objetivo deste estudo, que visa desenvolver 

estudos sobre o ensino de leitura e a prática docente em Língua Portuguesa, suas dissonâncias 

e possibilidades dentro da Educação do Campo, tomando como um dos teares (lócus) o Colégio 

Municipal Duque de Caxias, no município de Iguaí.  Esta escola foi escolhida por uma 

implicação pessoal, mas não apenas por isso. É uma unidade escolar situada em distrito, cerca 

de 20 km do Município. Recebe uma clientela discente da microrregião que circunda o distrito, 

portanto, é uma escola do campo, situada no campo. Há ainda outro fator, a escola tem em seu 

quadro de funcionários professores que moram na zona urbana e se deslocam para trabalhar no 

meio rural e também por docentes que moram no campo e trabalham na unidade escolar.  Em 

cada momento da tessitura deste estudo, em busca da captação dos fios que formaram as etapas 

desta pesquisa, envoltas na simplicidade do exercício da docência na Educação do Campo, foi 

possível perceber a singularidade de cada professora, participante desta pesquisa, ao narrar 

sobre suas práticas pedagógicas. 

 Elas elucidaram com clareza que as atividades desenvolvidas no ensino de leitura, 

nesta escola, consistem em uma rotina mal dividida em números de aulas entre gramática e 
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leitura, tornando a leitura uma atividade previsível, costumeira e desinteressante para seus 

alunos. Negando com isso o seu papel de mediador, deixando de aplicar atividades que 

promovam o encantamento e fascínio pelo texto. A este respeito Oliveira (2010, p. 71) 

 

A função mediadora que o professor possui no desenvolvimento da competência de 

leitura dos estudantes é muito importante. Como mediador, cabe ao professor a tarefa 

de ajudar seus alunos a dominarem estratégias de leitura que lhes sejam úteis nos atos 

de interpretação textual. Essas estratégias são ações procedimentais estreitamente 

vinculadas aos conhecimentos prévios dos estudantes, as quais precisam ser abordadas 

em sala de aula.   

 

No conjunto das narrativas, apareceram com regularidade as palavras interesse, 

motivação e gosto pela leitura de forma bastante negativa e as inquietações das professoras 

caracterizaram essa realidade desmotivadora. A partir das inquietações que moveram o desejo 

pela investigação do nosso objeto, elencamos em nossa análise os aspectos que consideramos 

mais relevantes, e, partindo das narrativas, dos saberes acumulados na vida e na experiência, as 

docentes nos deram mostras contundentes de que a Educação do Campo precisa ser deslocada 

deste lugar residual no qual foi inserida. Constatamos, por meio de nossos estudos para este 

objeto, que há no espaço campesino um domínio precário para o uso competente da leitura, 

indispensável para a participação em práticas sociais letradas. Tais práticas perpassam o simples 

campo da interação e comunicação se tornando por vezes razão de exclusão e preconceito onde 

ser alfabetizado tem se revelado condição insuficiente para responder adequadamente às 

demandas da sociedade letrada.  

Inferimos, diante do exposto, que a leitura como atividade de linguagem é uma 

prática social. Ao promover a interação entre indivíduos, é compreendida não só como leitura 

da palavra, mas também de mundo. Deve ser atividade constitutiva de sujeitos capazes de 

interligar o mundo e nele atuar como cidadãos. De acordo com Bakhtin (2003, p. 348), “[...] a 

vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, 

concordar etc.”. O autor nos propõe pensar que sugerir um processo de interação entre o leitor 

e o texto. Isso é possível a partir do momento em que a deslocamos do espaço que o docente 

ocupa e adentra o espaço do aluno, seu outro; quando assume a posição ativa e responsiva do 

seu papel. Faz-se necessário, ainda, considerar o papel das educadoras na relação pedagógica 

que estabelece com seus educandos, neste espaço da educação do campo que se fortalece e na 

interação entre eles, e que assume uma dimensão de trocas coletiva e solidária 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O OLHAR SOBRE OS “OR-DADOS” DO TECIDO   

 

“A cada ponto marcado 

A cada trajeto completado 

Fica o sonho 

O desejo 

Os suspiros de saudade 

De tempos idos 

De amores sentidos 

De encontros no final da tarde.” 

(Amarilia) 

 

Envolvidas com os saberes e os afazeres dessa casa de tear, achada a beleza de tecer, 

é hora de alinhar os fios no finalizar dos bordados. Reafirmamos que a escolha em trabalhar a 

partir das narrativas biográficas não foi casual, mas inteiramente pessoal, pela nossa própria 

narrativa de vida. Foi uma escolha consciente que nos conduziu, a partir desta investigação, ao 

entendimento de que a subjetividade é um elemento altamente importante na construção da 

pessoalidade de cada ser humano. Não podemos deixar de elucidar que, apesar da seriedade 

científica e a fundamental importância desta pesquisa, ancorada nas narrativas (auto) 

biográficas por meios dos ateliês biográficos de formação, reconhecemos que nosso trabalho 

investigativo pode apresentar fragilidades pois a pesquisa qualitativa que trata da subjetividade 

não é quantificada, não é estanque em números e gráficos, mas abre sempre outras 

possibilidades de interpretação, outra possibilidade de visão. Moscovici (2013) nomeia este fato 

de “zona muda”, e, de acordo o autor, isso é recorrente quando desenvolvemos trabalhos de 

pesquisa fundamentados nas percepções dos sujeitos.  

As docentes foram convidadas e tornaram-se cônscias de todo o processo; envoltas 

na complexidade do ato de ensinar, nos presentearam com suas histórias de vida e formação no 

entrecruzar de cada narrativa. Em cada momento da tecitura em busca da captação dos fios que 

formaram as etapas desta pesquisa, envoltas na simplicidade do exercício da docência na 

educação do campo, foi possível perceber a singularidade de cada professora participante desta 

pesquisa, o que nos possibilitou a compreensão de que na simplicidade da formação humana se 

escondem os matizes ora coloridas, ora cinzentas, mas cada uma traz os seus sentidos.  

Observamos, nesta dissertação, que o ser da roça, da cidade, daqui, dali, de acolá, 

de um entre lugar, de um não lugar ou de todos os lugares carrega consigo toda uma construção 

identitária. Os dizeres, os saberes e fazeres destes alunos sempre denunciavam o lugar onde tais 

sujeitos estavam inscritos e quais eram suas formações discursivas.  A diversidade linguística, 
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a aproximação do saber da terra, do gado, do feijão e da mandioca, as dificuldades com a escrita, 

chegar à escola de ônibus ou de caminhão (pau de arara), entre outros fatores, fazem com que 

estes alunos tragam especificidades para a aprendizagem da atividade leitora que não podem e 

nem devem ser relegadas a uma metodologia costumeira e descontextualizada em sua prática. 

Ao contrário, devem ser consagradas como atos discursivos no ensino de leitura. Conforme 

assegura Gnerre (1998), a linguagem da escola não é usada somente para veicular informação. 

Entre suas funções, ela ocupa uma posição central na função de comunicar ao ouvinte à posição 

que o falante ocupa de fato (ou acha que ocupa) na sociedade em que vive, ou seja, ela é fértil 

de discursos e interdiscursos.  

O que se percebe na educação básica é que se desenvolveu a partir de um discurso 

pedagógico que critica a habilidade de leitura dos alunos. É comum ouvirmos frases prontas de 

problemas relacionados à prática de leitura dos alunos e às dificuldades do ensino de leitura. É 

consenso também que um dos múltiplos desafios a serem enfrentados pela escola é o de fazer 

com que os alunos aprendam a ler corretamente. Existe uma lacuna aberta e uma necessidade 

de transpor da leitura pedagógica para a dialógica. Se compreendermos a educação de leitores 

críticos e criativos como a finalidade primordial dos trabalhos com leitura escolar, então 

devemos verificar as suas implicações na esfera dos conteúdos e das metodologias. Em outros 

termos, é preciso pensar uma proposta para o ensino da leitura no campo que apresente uma 

coerência ou consistência entre fins e meios, entre teoria e prática, entre discurso e ação, entre 

linguagem e vivência, sem o que não há mudança concreta. Dito isso, entendemos que quando 

a prática de leitura não é bem aplicada, esta pode ter um efeito totalmente contrário ao esperado, 

afugentando o aluno da aproximação com esta atividade. 

A compreensão da sala de aula e da aula em si como evento discursivo envolve a 

compreensão de saber quais condições de produção marcam os seus sujeitos e os discursos 

produzidos neste espaço, segundo a concepção interacionista da linguagem gestada por Bakhtin 

e o seu Círculo. Deste modo, o trabalho com leitura na educação do campo, ancorado nesta 

perspectiva, deixa de ver de onde somos apenas e nos apresenta aos outros, faz circular uma 

gama de valores culturais que marcam cada lugar, cada situação, cada gente e cada tempo, 

construindo um conjunto de noções que, por circular nos discursos produzidos nas interações 

de que os sujeitos participam, são por eles internalizadas. 

Ao nos depararmos com as narrativas das professoras nos deparamos também com 

suas queixas internalizadas e externalizadas sobre a insatisfação da estrutura física da escola, 

da falta de assistência por parte da Secretaria de Educação, entendo que tais questões intervêm 

no fazer pedagógico de cada professor, mas este fato não justifica a completude de um trabalho 
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desmotivado. Entendo que a discussão se pauta mais pelo próprio habitus de culpabilizar “o 

sistema” e pelo capital cultural construído pelos docentes no transcurso de suas trajetórias 

profissionais. Nesse sentido, a profissionalização do ofício de professor e a necessidade de se 

reconstituir como autor de sua profissão se fazem urgentes. Quanto a nós, trabalhar com as 

narrativas docentes permitiu-nos entender que as situações aparentemente irrelevantes podem 

se constituir as mais complexas, importantes e dignas de serem investigadas. 

Por todo este contexto, o presente trabalho investigativo não tem a intenção de se 

esgotar aqui; pelo contrário, ante a riqueza das diversas descobertas então identificadas e a 

profundidade dos discursos tecidos, abre-se mais espaço para a reflexão e o debate sobre a 

docência na educação do campo. A leitura exotópica de apenas um recorte da realidade de um 

determinado lugar é limitada e carregada de lacunas, constatação essa que não a desmerece, 

mas suscita a realização de outras investigações com fins de complementação e 

aprofundamento, caminho que pretendemos trilhar em breve. 

Por tudo que foi narrado e pelas considerações expostas, constatamos que o que nos 

pauta e nos constitui como pessoas e profissionais é resultado das nossas escolhas e das nossas 

histórias. E com os fios arrematados e tecidos já bordados, retomo a epígrafe do início desta 

seção, que afirma que “[...] a cada ponto marcado, a cada trajeto completado, fica o sonho, o 

desejo e os suspiros de saudade [...]”.  Então, com esse sabor de saudades, despeçamo-nos com 

a certeza de que há muito de nós no outro e muito mais do outro em nós. Somos afetados e 

afetamos, e por isso nos constituímos sujeitos. Pensamos, ademais, que Erli, Gildete, Margarete 

e Mirailma se encontram inconclusas e incompletas, e ao se defrontarem com as suas memórias 

educativas, expuseram emoções, compreensões, lembranças, que afloraram o desejo de se (re) 

criar enquanto pessoas e profissionais.  
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